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 Abstract 
 

Syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse för hur migranter upplever 

och relaterar till livet i en ny kultur utifrån tre frågeställningar: Hur upplever 

migranter svensk kultur? Hur upplever migranter att de påverkas av att leva i 

en ny kultur? Hur identifierar sig migranter med svensk kultur respektive 

ursprungskulturen? Undersökningen baserades på semistrukturerade intervjuer 

med åtta migranter från såväl europeiska som utomeuropeiska länder. 

Intervjuerna analyserades genom tematisk analys och som utgångspunkt 

användes Burnards (1991) metod för bearbetning av kvalitativt material. 

Resultatet visade att de flesta migranterna hade positiva upplevelser av den 

svenska kulturen och att upplevelsen främst formades ur en jämförelse med 

deras respektive ursprungskulturer. Flytten till Sverige hade inneburit både 

positiva och negativa förändringar, varav ökad öppenhet respektive känslor av 

ensamhet var några. Resultatet visade också att kulturell identitet är en 

subjektiv känsla och är beroende av sammanhang och social interaktion. 

Migranterna identifierade sig med vissa delar av den svenska kulturen och 

även om de aldrig skulle känna sig helt svenska kände de sig hemma i 

Sverige. Slutsatsen var därmed att det är möjligt att känna sig hemma i det 

främmande. 



Innehållsförteckning 

 
Introduktion ............................................................................................................................... 1 

Kultur ...................................................................................................................................... 2 

Ackulturation .......................................................................................................................... 2 

Strategier vid ackulturation ................................................................................................ 4 

Ackulturativ stress och kulturell anpassning....................................................................... 5 

Social identitetsteori ............................................................................................................... 7 

Kulturell identitet .................................................................................................................... 7 

Kulturell identitet och migration ............................................................................................ 9 

Bikulturalism ..................................................................................................................... 10 

Ackulturation och kulturell identitet ................................................................................. 11 

Problemformulering................................................................................................................. 12 

Metod....................................................................................................................................... 12 

Deltagare .............................................................................................................................. 12 

Tabell I................................................................................................................................... 13 

Instrument ............................................................................................................................ 13 

Procedur................................................................................................................................ 15 

Etiska aspekter...................................................................................................................... 15 

Resultat..................................................................................................................................... 16 

Tabell II: ................................................................................................................................ 17 

Upplevelser av svensk kultur ................................................................................................ 18 

Erfarenheter vid ankomsten ............................................................................................. 18 

Upplevelsen präglas av skillnader mot ursprungskulturen............................................... 19 

En svensk mentalitet ......................................................................................................... 21 

Påverkan av svensk kultur .................................................................................................... 22 

Nya synsätt........................................................................................................................ 22 

Svensk kulturs inverkan på vardagslivet ........................................................................... 24 

Hälsa och välmående ........................................................................................................ 24 

Identifiering med den svenska kulturen respektive ursprungskulturen ............................... 25 

Identiteten har flera sidor ................................................................................................. 26 

Identiteten beror på omgivning och sammanhang .......................................................... 27 



Relationen till den svenska kulturen ................................................................................. 28 

Diskussion................................................................................................................................. 29 

Att byta kultur....................................................................................................................... 29 

Ackulturation: livet förändras på gott och ont ..................................................................... 30 

Kulturell identitet: en subjektiv upplevelse........................................................................... 32 

Religionens roll...................................................................................................................... 33 

Slutsatser .............................................................................................................................. 34 

Metodologisk diskussion....................................................................................................... 35 

Framtida forskning ............................................................................................................... 36 

Referenser ................................................................................................................................ 37 

BILAGOR



 1 

 
Introduktion 

Sverige har, historiskt sett, varit relativt opåverkat av migration. Under 1800-talet blev 

Sverige ett utvandringsland och inte förrän tiden kring andra världskriget började större 

flyktingströmmar från Europa söka sig norrut. Fram till mitten av 1980-talet bestod större 

delen av invandrarna av medborgare från andra nordiska länder. Därefter representerades 

denna grupp av medborgare från övriga Europa och idag dominerar ”Övriga världen” de 

inflyttade till Sverige (Allwood & Franzén, 2000).  

 

Allwood (2000) menade att snabb social förändring, dramatiska livshändelser och 

rollkonflikter kan påverka individers psykiska och fysiska hälsa negativt. När en individ 

migrerar från ett land till ett annat sker flera av dessa utmaningar på samma gång. Forskning 

har visat att migranter ställs inför en rad utmaningar när de möter en ny kulturell verklighet 

(LaFrombiose, Coleman, & Gerton 1993: Donà & Berry, 1994; Shin & Shin, 1999; Berry, 

Phinney, Sam, & Vedder, 2006; Lee, 2007; Okigbo, Reierson, & Stowman 2009). Kulturell 

identitet har visat sig vara av stor vikt för individers välmående. Ahmadi (2000) menade att 

begreppet kulturell identitet kan spela en roll för individens integration. Detta eftersom 

integration kan ses som ett subjektivt tillstånd. En person är därmed integrerad när den 

upplever sig som integrerad. En viktig aspekt blir därför hur individen ser på sig själv och sin 

kulturella tillhörighet (Ahmadi, 2000). Forskning har visat att kulturell identitet är en av de 

viktigaste delarna av en individs självuppfattning (House, Stiffman, & Brown, 2006; Khanlou 

& Crawford, 2006; Usborne & Taylor, 2010) och att migration kan leda till konflikt mellan 

två kulturella tillhörigheter (LaFromboise et al., 1993; Phinney & Devich-Navarro, 1997; 

Stroink & Lalonde, 2009; Vadher & Barrett, 2009).  

 

Syftet med uppsatsen var att få ökad förståelse för hur migranter upplever och relaterar till att 

leva i en ny kultur. Vidare var syftet att undersöka hur migranter ser på sin kulturella identitet 

i relation till både ursprungskulturen och den svenska kulturen. Uppsatsen kan bidra med 

ökad insikt i några av de svårigheter som migranter ställs inför. Förhoppningsvis kan den 

också bidra till en vidgad syn på kulturella beteenden och identitet samt en ökad förståelse för 

hur individer resonerar kring fenomen som oftast diskuteras på gruppnivå eller med en ”vi 

och dem” retorik. 
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Kultur 

Kultur är ett svårdefinierat begrepp och inom psykologin saknas konsensus om vad begreppet 

innebär (Schwartz, Montgomery & Briones, 2006). En vanlig definition inom tvärkulturell 

forskning är dock att kultur innefattar traditioner, sedvänjor, beteenden och tänkesätt vilka 

förmedlats mellan generationer i ett givet samhälle (LaFromboise et al., 1993; Berry, 2005; 

Schwartz et al., 2006). LaFromboise et al. (1993) menade att kultur är en av de komponenter 

som styr mänskligt beteende tillsammans med kognitiva och affektiva processer, biologiska 

faktorer och den sociala miljön. Hylland-Eriksen (2004) menade att människans 

identifikation med andra är spontan och naturlig. Människor lär sig således beteenden, 

tänkesätt och handlingsmönster av sin omgivning på ett ofrivilligt sätt. Innehållet i det som 

lärs in är alltid kulturellt färgat. Exempelvis är synen på könsroller olika beroende på 

kulturell kontext och delas av medlemmarna i den givna kulturen. Åsikter, beteenden och 

värderingar kan också formas i motsats till en kultur, men aldrig helt oberoende av den. 

Allwood (2000) menade att individer per automatik tillägnar sig en kultur genom att växa 

upp i den. Kulturen blir en av de ramar inom vilken individer kan interagera. Handlande ges 

mening genom kulturer och hjälper individer att tolka sitt eget och andras beteende. Detta har 

effekter för hur individer uppfattar omvärlden och vilka förväntningar som sätts upp på den.  

 

Ackulturation 

Berry (2005) beskrev i en artikel ackulturation som den process som sker då människor från 

olika kulturer kommer i kontakt med varandra. Detta kan ske i flera sammanhang så som vid 

längre utlandsresor i samband med arbete eller turism, samt vid permanent migration. I 

dagens mångkulturella samhällen pågår ackulturationsprocessen konstant då främmande 

kulturer etableras i majoritetssamhället på grund av migration och globalisering. Lee (2007) 

beskrev ackulturation som en process under vilken individer lär sig om kulturella beteenden 

hos en annan kulturell grupp. Flera forskare pekade på att mötet mellan kulturer per 

automatik leder till en förändringsprocess (LaFromboise et al., 1993; Donà & Berry, 1994; 

Berry, 2005; Lee, 2007). Processen är ofrivillig (LaFromboise et al., 1993) och tvåfaldig och 

leder dels till förändringar på gruppnivå då de inblandade kulturerna påverkas av varandra 

och förändras över tid (Sam & Berry, 2010). Men även på individnivå sker psykologiska 

förändringar som kan ta sig uttryck i beteendeförändringar (hur individen talar, äter och så 

vidare), kognitiva förändringar (hur individen uppfattar sig själv och andra) samt affektiva 

förändringar (psykiskt och fysiskt välmående, hur individen uppfattar sin livskvalitet och hur 

den hanterar kriser). Dessa förändringar sker både hos individen som befinner sig i en ny 
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kulturell kontext samt de individer som denne kommer i kontakt med. Således påverkas både 

medlemmar ur minoritets- och majoritetskulturen av interaktionen (Sam & Berry, 2010). 

Schwartz et al. (2006) menade att ackulturation i ordets vidaste betydelse innebär att 

individen anammar den nya kulturens ideal, värderingar och beteenden samtidigt som den i 

varierande grad håller fast vid ursprungskulturens dito. Av intresse för denna studie är de 

individuella psykologiska förändringarna som sker när människor befinner sig i nya 

kulturella kontexter. 

 

Shin och Shin (1999) studerade amerikansk-koreanska migrantkvinnors upplevelser av 

ackulturationsprocessen. De fann med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer att 

kvinnornas upplevelser kunde härledas till fyra stadier som i sin tur påverkade 

ackulturationen. Forskarna menade att upplevelserna påverkade vilka strategier kvinnorna 

valde, och hade möjlighet att välja. Det vanligaste var att kvinnorna emigrerat i hopp om en 

bättre framtid i USA. Det fanns en utbredd tro om att de yttre förutsättningarna (ekonomi, 

arbete, boende) skulle förändras men att det övriga livet skulle förändras i mindre grad 

(välmående, självuppfattning, relationer). Detta stadium kallade forskarna för drömstadiet. 

Livet i en ny kultur var dock sällan så enkelt och kvinnorna gick igenom konfliktstadiet, 

avsägelsestadiet samt sorgstadiet, där de olika idealen från kulturerna krockade och 

kvinnorna kände sig tvungna att välja bort delar av sin ursprungskultur. Detta resulterade 

många gånger i en känsla av att aldrig kunna återvända till hemlandet, vilket ledde till stor 

sorg samt förlustkänslor hos kvinnorna. De upplevde att de befann sig mitt emellan två 

kulturer utan att känna sig hemma i någon av dem. 

 

Okigbo, Reierson och Stowman (2009) undersökte genom aktionsforskning vilka upplevelser 

som motverkade en lyckad ackulturation hos afrikanska kvinnor i USA. Forskarna ville även 

veta vad som kunde göras åt dessa eventuella hinder och hjälpa kvinnorna att överkomma 

dem. De fann vad de kallade ”dialektiska spänningar” mellan å ena sidan glädje över 

nyvunnen självständighet och å andra sidan sorg över förlorad samhörighet. Flera deltagare 

rapporterade också problem med den psykiska hälsan, depression, finansiella problem och en 

känsla av att förlora sin ”afrikanskhet”. Forskarna fann även en rad faktorer som påverkade 

ackulturationen negativt, så som bristande transportmöjligheter, språkproblem och utbildning. 

Dessa faktorer interagerade och förstärkte varandra. Exempelvis gjorde bristen på 

transportmöjligheter att kvinnorna inte kunde ta sig till skolan, de blev isolerade, fick mindre 

språkträning och därmed ännu mindre chans till arbete. Trots detta var de flesta deltagare 
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positiva till sin framtid, men såg begränsade möjligheter till full integration. Forskarna drog 

slutsatsen att kulturell anpassning är en långsiktig process, inte ett kortsiktigt tekniskt beslut. 

Viljan till integration är inte alltid i fas med verkligheten och måste ske som ett samspel 

mellan migranten och omgivningen.  

 

Strategier vid ackulturation 

Berry (2005) teoretiserade kring fyra olika strategier för ackulturation på den individuella 

nivån. Dessa kallades separering, marginalisering, assimilering och integrering och 

representerar olika sätt på vilka individen förhåller sig till kulturella möten. Samtliga 

strategier bygger på individens förhållningssätt till den egna kulturen (hur viktigt det är att 

behålla ursprungskulturen) och förhållandet till övriga kulturer (hur viktigt det är att vara en 

del av det omgivande samhället och ha kontakt med andra kulturella grupper). Vid separering 

fäster individen stor betydelse vid den ursprungliga kulturen och undviker kontakt med 

övriga kulturer. Vid marginalisering har individen litet eller inget intresse av sin 

ursprungskultur och deltar inte heller i majoritetskulturen. Assimilering innebär att lite värde 

fästs vid ursprungskulturen och individen istället tillägnar sig majoritetskulturens värderingar 

och beteendemönster. Integrering innebär slutligen att individen vidhåller sin ursprungskultur 

samtidigt som denne söker kontakt med den omgivande majoritetskulturen. Traditionellt sett 

har de flesta samhällen förespråkat assimilering av migranter, men den moderna migrationen 

ser annorlunda ut än dåtidens (Okigbo et al., 2009). Skillnaderna är idag större mellan de 

kulturer ifrån vilka de flesta emigrerar och de kulturer som tar emot migranter. Detta bland 

annat eftersom fler emigrerar från traditionellt muslimska länder till traditionellt kristna 

länder. Med ökade geografiska avstånd mellan utvandrar- och invandrarland följer också, till 

viss del, ökade kulturella skillnader. Anledningarna till migration har också ändrats i många 

fall och idag är en stor anledning fattigdom och konflikter. Assimilering är därmed mer 

svåruppnådd och kanske inte ens önskvärd, snarare styr uppfattningen om att integration är 

det mest fördelaktiga. Ackulturation påverkas av hur mycket och hur bra kontakt migranter 

har med olika sorters samhällsservice, skolor, media och människor omkring dem. Berry 

(2005) påpekade att individers beteende påverkas av flera olika faktorer och att dessa 

strategier inte är oberoende av yttre omständigheter. Individen kan således inte alltid agera på 

det sätt den önskar på grund av förväntningar eller hinder från majoritetssamhället.   
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Ackulturativ stress och kulturell anpassning 

Ackulturation handlar, som tidigare nämnts, till stor del om att delvis släppa taget om en 

kultur och samtidigt lära in en annan (Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 2002). Ofta är det en 

selektiv process och individen lär sig sådant som kan användas i det dagliga livet. Beteenden 

som i alltför hög grad står i motsättning till personliga övertygelser lärs exempelvis sällan in. 

Denna process kan leda till psykologisk konflikt, även kallat ackulturativ stress (Donà & 

Berry, 1994). Ackulturativ stress syftar till individens respons på livshändelser i en 

interkulturell kontext när dessa överstiger individens kapacitet att hantera dem (Berry et al., 

2002). Definitionen liknar således den gängse definitionen av stress, men med skillnaden att 

livshändelserna i någon mening är relaterade till kulturskillnader eller kulturombyte. Det 

finns potentiella stressorer i ackulturationen och individer hanterar och bemöter dem olika. 

En individs ursprungskultur kan erbjuda dämpande faktorer för sådana stressorer, så som 

traditioner, ritualer och beteenden, men migranten kan också hamna i en situation där gamla 

kulturella beteenden som tidigare verkat stressdämpande inte längre passar in. Istället kan de 

öka stressen genom att förstärka känslan av annorlundaskap.  Exempelvis kan nära 

familjeband vara en dämpande faktor i ursprungskulturen, men inte i den nya kulturen. Lee 

(2007) fann i en studie av äldre koreanska migranters upplevelser av ackulturationsprocessen 

ett antal faktorer vilka deltagarna upplevde som allvarliga stressorer. Framförallt upplevdes 

språkbarriärer som central för ackulturationsupplevelsen. Deltagarna uppgav att svårigheter 

att förstå media och att kommunicera med omgivningen gav en känsla av ensamhet och 

isolering. Denna emotionella isolering förstärktes ytterligare av finansiella problem och 

svårigheter med transporter. De äldre migranterna blev beroende av sina barn och upplevde 

samtidigt att den egna positionen som beslutsfattare i familjen försvagades på grund av 

okunskap om hur saker gick till i den amerikanska kulturen. Forskarna drog slutsatsen att 

deltagarna förträngde mycket av sina negativa känslor om sin situation istället för att prata 

om den med exempelvis barnen. Resultatet blev ökad ensamhet och oro, ofta på bekostnad av 

relationerna med familjen.  

 

Berry et al. (2002) menade att om individen har upplevt hela ackulturationsprocessen som 

konfliktfylld finns en större risk att stressorer upplevs som hotande. De mest allvarliga 

psykologiska problemen som rapporterats kring migranter är depression och oproportionerligt 

höga självmordsfrekvenser (Lee, 2007). Berry et al. (2002) menade att personer som 

ackultureras vid ung ålder ofta genomgår processen relativt smidigt, vilket kan bero på 

svagare band till ursprungskulturen. Detta kan dock jämföras med Viruell-Fuentes (2007) 
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som genom 40 djupintervjuer med andra generationens mexikanska invandrare i USA fann 

att de saknade de ”kulturrelaterade faktorer” som kan fungera som ett skydd mot stressorer. 

Kön, utbildning, anledningen till emigreringen och kulturellt avstånd har bland annat visat sig 

påverka ackulturativ stress (Berry et al., 2002). Vad gäller de två första faktorerna beror det 

troligtvis på att förväntningar och möjligheter ofta skiljer sig mellan två olika kulturer. 

Frivillig migration antogs länge vara fördelaktig när det gällde att hantera ackulturativ stress 

men senare studier har visat att förväntningarna ofta är så höga att besvikelse och 

kulturkrockar blir oundvikliga (Shin & Shin, 1999). Hur konflikterna under 

ackulturationsprocessen hanteras påverkar individens förmåga till kulturell anpassning (Berry 

et al., 2002). Kulturell anpassning syftar till hur individen organiserar sitt liv och finner sin 

plats i den nya kulturen. Enligt teorin om ackulturation kan det variera mellan en mycket 

positiv till en mycket negativ livsstil inom den nya kulturen. På ett psykologiskt plan handlar 

det om individens långsiktiga välmående och hur denne är förmögen att hantera sitt dagliga 

liv.  

 

Donà och Berry (1994) fann i en kvantitativ undersökning av centralamerikanska flyktingar i 

Toronto, Kanada, ett samband mellan ackulturationsstrategier och ackulturativ stress. 

Merparten av deltagarna i studien använde sig av integrationsstrategin och hade följaktligen 

fortsatt starka band sin ursprungskultur samtidigt som de tillägnade sig den kanadensiska 

kulturen. Forskarna spekulerade kring huruvida detta kunde bero på migrationens ofrivilliga 

art: flyktingarna hade ingen önskan att överge sin egen kultur, men kände samtidigt stor 

tacksamhet över den trygghet som fanns i Kanada. De individer som använde sig av 

integrationsstrategin hade mindre psykologiska problem än individer som använde sig av de 

tre övriga strategierna. Forskarna fann dock att extrema attityder gentemot endera kulturen 

kunde motverka integrationens positiva effekter. De individer som hade extremt positiva 

attityder gentemot ursprungskulturen eller mot den kanadensiska kulturen upplevde mer 

psykisk och somatisk stress. Detta antog forskarna berodde på den stora omställning som 

drabbade dem med antingen mycket höga förhoppningar på livet i Kanada eller mycket starka 

band till den ursprungliga kulturen. Individerna som använde sig av assimilering och 

separering mådde generellt sämre än ovan nämnda grupp. Forskarna fann att ingen i urvalet 

använde sig av marginaliseringsstrategin. Donà och Berrys (1994) resultat motsades delvis av 

Viruell-Fuentes (2007) ovan nämnda forskningsresultat som visade att andra generationens 

invandrare visserligen var mer integrerade men även hade sämre psykisk hälsa än första 

generationens invandrare. Detta antogs bero på att första generationens mexikaner främst 
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socialiserade inom den egna etniska gruppen. Den bättre integrerade andra generationens 

mexikaner mötte mer stigmatisering och fördomar i det omgivande samhället, vilket ledde till 

sämre självkänsla och identitetskonflikt. 

 

Social identitetsteori 

Tajfel och Turner (1986) lade grunden för teorin om social identitet. De menade att en 

individs upplevelse om sig själv delvis formas genom interaktion med de olika sociala 

grupper denne tillhör (Schwartz, et al., 2006). Förutom detta har identiteten också en 

personlig dimension som antas vara unik för varje individ och speglar individens 

självuppfattning. Denna är inte isolerad från den sociala utan växer fram i samspel med de 

olika sociala identiteterna. Individens sammantagna uppfattning om sig själv påverkas av den 

sociala kontexten genom att individen internaliserar vissa karaktärsdrag av en social grupp 

(Stroink & Lalonde, 2009). Människor behöver en gruppidentitet för att kunna bli individer 

eftersom individualisering kräver social inlärning (Hylland-Eriksen, 2004). Om gruppen 

upplevs som stark upplever individen sig troligtvis också som stark. Medlemmarna i en given 

grupp uppfattar också att gruppen ställer vissa krav på individens uppträdande. Det blir därför 

viktigt att uppträda i enlighet med de normer som finns i gruppen (Allwood, 2000). Tajfel 

och Turner (2004) menade att social identitet i huvudsak byggs upp genom kategorisering 

och jämförelse med andra grupper. Grupper identifierar sig med andra ord i motsats till andra 

grupper, i dikotomier som ”bättre än” och ”sämre än” eller ”mer svensk” och ”mindre 

svensk”.  Eftersom individer strävar efter perceptuell enkelhet överdrivs ofta skillnaderna 

mellan olika grupper. Detta leder till att den egna gruppens positiva egenskaper förstärks 

medan övriga grupper undervärderas. Tajfel och Turner (2004) menade vidare att kontexten 

påverkar vilken del av en människas identitet som för tillfället dominerar. I en situation där 

grupp ställs mot grupp, till exempel i krigssituationer, skulle den sociala gruppidentiteten 

förstärkas. Människor skulle därmed huvudsakligen identifiera sig själv och andra utefter 

grupptillhörighet och handla därefter. Allwood (2000) menade att den sociala identiteten ofta 

är mycket känslomässigt viktig för individen. Detta främst eftersom den bekräftar individens 

självförståelse. 

 

Kulturell identitet 

Kulturell identitet beskrevs av Schwartz et al. (2006) som en särskild variant av social 

identitet. Forskarna menade vidare att kulturell identitet skapas av delar av den sociala 

identiteten och består av attityder, trosföreställningar och beteenden som delas av en given 
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kulturell grupp. Den kulturella identiteten är således förbindelselänken mellan individen och 

den kulturella kontexten. Samspelet mellan individen och kulturen gör att individen imiterar 

och identifierar sig med gemensamma kulturella drag. Därmed utgör kulturen en av de 

strukturer genom vilka individen uppfattar och förstår sig själv. Berry och Sabatier (2010) 

beskrev kulturell identitet på ett likartat sätt: ”Cultural identity refers to the way in which 

individuals conceive of themselves in relation to cultural communities; it is a 

multidimensional and dynamic sense of self as a member of a particular group or groups 

including affective, cognitive and behavioural aspects.” (s. 194). Berry och Sabatier (2010) 

noterade också att kulturell identitet kan inrymma nationella och etniska aspekter. Med detta 

menas att individen i varierande grad kan identifiera sig med det samhälle den lever i 

(nationell identitet) eller med en specifik etnisk grupp som är en del av det större samhället 

(etnisk identitet). Forskarna menade dock att dessa två typer av kulturell identitet kan 

samvariera utan inbördes motsättningar. Bhugra (2004) menade att kulturell identitet består 

av flera dimensioner (etnicitet, ras, nationalitet) men att dessa är så svåra att urskilja från 

varandra att de kan betraktas som en enhet. Detta stämmer överens med Vadher och Barretts 

(2009) undersökning av brittisk-indiers och brittisk-pakistaniers definitioner av brittisk 

identitet. Forskarna intervjuade 15 ungdomar med indiskt och pakistanskt ursprung och fann 

tre olika sätt på vilka ungdomarna definierade ”brittiskhet”. Den snävaste definitionen var 

den kulturella, det vill säga att en person bara var brittisk om denne levde enligt den brittiska 

kulturen. De två övriga, medborgarskap och ras, var vidare men desto svårare för individen 

att påverka. Enligt dessa definitioner behövde individen bara ha ett brittiskt pass, respektive 

vara biologiskt brittisk, för att anses vara brittisk. Resultatet visade dock att en person kan 

identifiera sig med flera olika kulturer samtidigt och att identifiera sig som icke-brittisk 

behöver inte handla om självvald segregering utan om gränser som omgivningen sätter upp. 

Precis som social identitetsteori menade att in-gruppens positiva egenskaper ofta överdrivs, 

visade Vadher och Barretts (2009) studie att den egna kulturen upplevdes som traditionsrik 

och nyanserad medan den brittiska kulturen snarare definierades som frånvaro av kulturell 

aktivitet, eller på sin höjd ”getting pissed off your brain on the weekends” (Vadher & Barrett, 

2009, s. 452).  

 

House, Stiffman och Brown (2006) undersökte kulturell identitet hos medlemmar av den 

amerikanska ursprungsbefolkningen. Resultatet baserades på intervjuer av 24 amerikansk-

indianer i åldrarna 13-90 år. Forskarna fann att oavsett ålder värdesatte deltagarna samma 

saker i ursprungskulturen. Främst rörde det sig om värderingar så som respekt för äldre, 
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gemenskap och hjälpsamhet. Deltagarna upplevde att identifieringen med kulturella värden 

var något som stärkte dem när det befann sig i svårigheter. Forskarna menade att resultatet 

visar att kulturell identitet kan vara något stabilt över generationer och mycket centralt för 

individens välmående. Usborne och Taylor (2010) visade på liknande resultat men med andra 

metoder. Forskarna fann ett samband mellan hur tydliga kulturella identiteter individer 

uppvisade med psykologiskt välmående och självförtroende. De baserade sin forskning på 

hypotesen att individer som har en klar uppfattning om vilka de är också mår bättre och har 

ett högre självförtroende (Usborne & Taylor, 2010). Genom fem kvantitativa studier med 

kanadensiska studenter kunde forskarna bekräfta sin hypotes. De fann dessutom ett samband 

mellan kulturell- och personlig identitet vilket visar att de två inte är separata delar av en 

individs självuppfattning. Khanlou och Crawford (2006) undersökte unga nyinvandrade 

kvinnors upplevelser av sin situation kort efter anländandet i Kanada. Med hjälp av flera 

olika metoder, så som fokusgrupper, djupintervjuer och självsvarsformulär, fann forskarna att 

den kulturella bakgrunden, tillsammans med språk och intressen var det viktigaste för 

deltagarnas självidentitet. 

 

Kulturell identitet och migration 

Franzén (2001) menade att migration påverkar identiteten på ett flertal sätt. Framförallt 

försvinner många av de personer som tidigare varit viktiga för samspelet ur vilket identiteten 

formas. Många av de faktorer som är centrala för kulturell identitet, så som språk, sedvänjor, 

traditioner och beteendemönster, passar inte längre in i den kulturella kontext som individen 

befinner sig i. Ahmadi (2000) menade att migranter kan se denna nya kulturella kontext som 

en möjlighet. Han menade vidare att migranter har en unik möjlighet att åsidosätta sina egna 

kulturella identiteter och utmana värdsamhällets verklighetsbilder. Detta förutsätter dock att 

kulturell identitet ses som något medvetet och frivilligt. Ehn (2000) genomförde en svensk 

intervjustudie med flyktingar från Iran, Bosnien, Kurdistan och Somalia och fann att 

majoriteten av de intervjuade upplevde språket som den viktigaste delen av sin kulturella 

identitet. Liknande resultat har framkommit i flertalet studier av migranters upplevelser (Shin 

& Shin, 1999; Khanlou & Crawford, 2006; Lee, 2007; Okigbo, et al., 2009). Ehn (2000) 

noterade också att fortsatt användning av hemspråket i Sverige förutsatte att flyktingarna 

hade kontakt med sina landsmän. Flera av de intervjuade ansåg det också viktigt att umgås 

med landsmän för att kunna visa sina barn hur kulturen såg ut i hemlandet. Genom umgänge 

med andra kunde barnen ta del av ursprungskulturen. Viljan att behålla den ursprungliga 

kulturen behöver inte handla om ett ointresse för den nya kulturen (Khanlou & Crawford, 
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2006). Snarare handlar det om en känsla av utanförskap och en längtan efter det som är 

bekant.  

 

Bikulturalism 

Bikulturalism beskrivs i litteraturen som ett tillstånd då individen befinner sig i eller mellan 

två kulturella identiteter på grund av migration eller dubbel etnisk tillhörighet, exempelvis 

när föräldrarna är födda utomlands men barnet är fött och uppväxt i en ny kultur 

(LaFromboise et al., 1993: Phinney, & Devich-Navarro, 1997, Stroink, & Lalonde, 2009). 

Den tidiga teoribildningen kring bikulturalism utgick ofta ifrån att fenomenet var något 

negativt och konfliktfyllt för individen. Det talades om ”marginella människor”, ”delade jag” 

och normlöshet (LaFromboise et al., 1993). Senare forskning har bland annat fokuserat på 

potentiella konflikter mellan två eller flera kulturella identiteter (Stroink & Lalonde, 2009).  

Forskarnas urvalsgrupper bestod framförallt av migranter, andra generationens invandrare 

samt medlemmar av ursprungsbefolkningar i Kanada och USA. Resultaten visade att två 

kulturers olika värderingar, beteenden och förväntningar på individen kan resultera i 

psykologisk konflikt. Detta då individen kände sig tvungen att överge en kultur för att kunna 

anpassa sig till en annan, vilket resulterade i känslor av svek gentemot ursprungskulturen och 

framförallt den närmaste familjen. På ett liknande sätt fann Vadher och Barrett (2009) att 

brittisk-indiska och brittisk-pakistanska ungdomar upplevde det nödvändigt att kunna skifta 

identitet beroende på kontext. I den privata sfären, främst i hemmet, kände sig ungdomarna 

mer indiska eller pakistanska. Bland brittiska vänner förstärktes annorlundaskapet å ena 

sidan, men samtidigt förstärkte aktiviteter så som att gå på puben känslan av att vara brittisk. 

Umgänge med vänner från samma land förstärkte på motsvarande sätt ursprungsidentiteten.  

Individer som uppgav att de var starkt troende upplevde sig mer konsekvent som medlemmar 

av ursprungskulturen, oavsett kontext. Samtliga ungdomar upplevde det dock som 

konfliktfyllt att åka tillbaka till ursprungslandet då de kände sig annorlunda jämfört med 

lokalbefolkningen. 

 

Liknande resultat framkom i Phinney och Devich-Navarros (1997) studie där forskarna 

undersökte bikulturell identifiering hos afroamerikanska och mexikansk-amerikanska 

ungdomar. Forskarna använde kvalitativa intervjuer samt kvantitativa frågeformulär och fann 

att bikulturella individer kunde identifiera sig på flera olika sätt. Framförallt visade resultaten 

att en liten del av urvalsgruppen inte såg sig själva som bikulturella utan istället enbart 

identifierade sig med sin ursprungskultur. Detta trots att de hade levt i den amerikanska 



 11 

kulturen större delen av sina liv. Forskarna drog slutsatsen att detta hade ett samband med att 

samma individer ansåg sig ha upplevt diskriminering och exkludering från 

majoritetskulturen. Vidare fann forskarna två typer av bikulturell identifiering; blandade 

bikulturella samt alternerande bikulturella. De blandade bikulturella individerna såg sig själva 

som amerikaner i första hand men hade trots det en stark känsla av att tillhöra sin 

ursprungskultur. Att vara bikulturell upplevdes inte som konfliktfyllt men individen kunde 

känna press från medlemmar av ursprungskulturen att följa de kulturella normerna. 

Alternerande bikulturella individer identifierade sig starkt med ursprungskulturen men hade 

samtidigt en relation till den amerikanska kulturen. Dessa upplevde störst konflikt mellan 

sina båda kulturella identiteter och menade att de var tvungna att hålla tillbaka vissa delar av 

sig själva för att möta krav inom exempelvis skolvärlden. Liknande resultat framkom i 

Khanlou och Crawfords kanadensiska studie (2006) vilken också visade att bristande 

kunskaper i språket påverkade självförtroendet negativt. Många unga invandrarkvinnor bytte 

namn för att dölja sitt ursprung samt underlätta för kanadensare att uttala deras namn. 

Ackulturationsstrategin assimilering användes därmed som copingstrategi, menade forskarna. 

Bikulturalism måste dock inte nödvändigtvis leda till konflikt, det beror på hur individen 

upplever de båda kulturernas likheter och skillnader samt hur väl individen kan integrera 

dessa till en enhet (Phinney et al., 1997).  

 

Ackulturation och kulturell identitet 

Schwartz et al. (2006) menade att ackulturation och identitet har ett samband då identiteten 

byggs upp i samspel med omgivningen. Identitet i allmänna termer och även den specifikt 

kulturella identiteten formas främst i tonåren. För migranter kan dock situationen vara 

annorlunda då den kulturella kontexten skiftar i och med flytten och identiteten måste 

omformas. Individer hanterar detta på olika sätt, genom att antingen integrera de nya idealen 

och värderingarna i sin identitet eller att hålla fast vid de kulturella idealen från 

ursprungskulturen. Den kulturella identiteten förändras således allteftersom processen av 

ackulturation fortskrider, antingen genom att individen identifierar sig med bägge kulturerna 

eller att identifiering med endera kulturen tar överhand. Även Lee (2010) såg ett samband 

mellan ackulturation och identitet genom att jämföra individers identitetsstruktur med de 

olika strategierna för ackulturation. Exempelvis menade Lee att individer med låg 

identifiering med hemkulturen och låg identifiering med mottagarkulturen motsvarade det 

Berry (2005) kallade marginalisering. Vidare fann Lee att de individer som använde sig av 

marginaliserings- respektive integreringsstrategierna fungerade bäst i interkulturella miljöer.  
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Problemformulering 

Den kultur som en individ växer upp i påverkar hur denne upplever sig själv. Tidigare 

forskning har visat flertalet problem och utmaningar som kan uppstå när en person flyttar från 

en kultur till en annan. De flesta studier har dock utförts i USA och Kanada och relativt lite 

forskning kring migranter i Sverige existerar. Det är därför viktigt att lyfta fram migranters 

upplevelser av svensk kultur, samt hur denna kultur påverkar dem som individer. För att 

undersöka migranters upplevelser av svensk kultur formulerades tre frågeställningar:  

 

Hur upplever migranter svensk kultur? 

Hur upplever migranter att de påverkats av att leva i en ny kultur? 

Hur identifierar sig migranter med svensk kultur respektive ursprungskulturen? 

 

Metod 

Deltagare 

Intervjuer genomfördes med åtta migranter varav fem kvinnor och tre män. Spridningen vad 

gäller ursprungsland var stor, liksom ålder, antal år i Sverige och socioekonomisk status (se 

tabell I). Majoriteten kom från utomeuropeiska länder och endast två kom från Europa. 

Samtliga deltagare talade svenska väl, vilket var en förutsättning för deltagande då tillgång till 

tolk eller översättning av intervjuerna inte fanns. Detta begränsade urvalet något då deltagarna 

var tvungna att ha varit i Sverige tillräckligt länge för att lära sig språket. Å andra sidan sågs 

detta samtidigt som en fördel då deltagarna varit i landet tillräckligt länge för att bearbeta 

många av de intryck som livet i ett nytt land kan innebära (Franzén, 2001). Drygt hälften av 

deltagarna var engagerade i ideella eller politiska organisationer. Tre deltagare hade flyttat till 

Sverige på grund av konflikt eller politisk instabilitet i hemlandet. En deltagare studerade på 

Högskolan i Jönköping och skulle snart återvända till sitt hemland. Förhoppningen var dock 

att återkomma för att söka arbete i Sverige. Två deltagare hade flyttat till Sverige på grund av 

giftermål med svenska medborgare. Övriga två deltagare hade flyttat från sina hemländer då 

de ville prova något nytt och hade både studerat och arbetat sedan ankomsten. Samtliga 

deltagare hade flyttat till Sverige i vuxen ålder. Hälften av deltagarna var troende religiösa 

medan tre var uppfostrade i religiösa familjer men hade senare valt att frånsäga sig sin 

religiösa tillhörighet. Denna demografiska data togs i beaktande då förhållandet mellan 

migranten och dess kultur kunde ha kopplingar till religiös bakgrund (Vadher & Barrett, 

2009). Demografisk information om deltagarna presenteras nedan. 
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Tabell I: demografisk sammanställning över deltagarna  

Kön Ålder 

(M=38,75) 

Ursprungsland År i Sverige 

(M=13,1875 ) 

Religion Sysselsättning 

Kvinna 50 Indien/Uganda 30 Muslim, T Sjukpensionär 

Kvinna 60 Indien/Uganda 36 Muslim, T Fabriksarbetare 

Kvinna 33 Palestina/Libanon 15 Muslim, T Förskollärare 

Man 39 Peru 2,5 Katolik, ET Studerande 

Man 41 Kurdistan 8 Muslim, ET Pizzabagare 

Man 35 Irak 9 Muslim, ET Taxichaufför, 

studerande 

Kvinna 22 Ryssland 2 Kristen ortodox, T Servitris, 

studerande 

Kvinna 30 Frankrike 3 Ateist Kundtjänst 

Religion, T= troende 

Religion, ET = ej troende 

 

I samtliga fall förmedlades kontakten genom personer som kände intervjudeltagarna vilka efter 

visat intresse kontaktades av författaren via telefon eller e-mail. Deltagarna valdes ut genom 

snöbollsurval, det vill säga att några personer kontaktades efter tips från organisationer och 

privatpersoner och dessa förmedlade sedan kontakt till andra personer som passade in i 

urvalsgruppen.  

 

Instrument 

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer. Dessa karakteriseras 

enligt Burnard (2005) av ett visst mått av styrning i form av låsta nyckelområden som ska 

avhandlas under intervjuns gång. Metoden har dock stor flexibilitet då forskaren kan anpassa 

frågornas ordningsföljd, omformulera dem, eller byta ut dem under intervjuns gång (Burnard, 

2005). Detta ger ökat utrymme för intervjudeltagaren att prata om sådant som upplevs viktigt 

samtidigt som nyckelområdena håller fokus på det som är relevant för studien (Kylén, 2004). 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide vilken användes som underlag vid samtliga 

intervjuer (bilaga I). Tre huvudsakliga frågeområden formulerades med utgångspunkt ur 

uppsatsens frågeställning. Dessa frågeområden baserades även på tidigare forskning inom 

området, vilket stärkte undersökningens interna validitet. Områdena var ”Upplevelser av 

svensk kultur”, ”Påverkan av att leva i svensk kultur” samt ”Identifiering med svensk kultur, 

respektive ursprungskulturen”. Ett antal intervjufrågor kopplades sedan till varje område med 

syfte att täcka in så mycket som möjligt av intervjudeltagarnas upplevelser. Frågorna 
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konstruerades så att intervjuerna skulle fungera som ett vanligt samtal. Det var centralt att få 

veta så mycket som möjligt om deltagarnas upplevelser för att därmed komma åt deras 

livsvärld (Kvale, 1997). Inledningsvis tog intervjuguiden även upp demografiska frågor så 

som ålder, ursprungsland och anledning till flytt. 

 

Frågeområde ett, ”Upplevelser av svensk kultur”, var viktigt som inledande område då 

litteraturen och tidigare forskning saknade konsensus om vad begreppet kultur betyder och 

innefattar. Än mindre kunde tidigare forskning peka ut vad specifikt den svenska kulturen kan 

sägas innehålla. Det var därför relevant att låta intervjudeltagarna själva formulera vad svensk 

kultur innebar för dem samt hur de upplevde den. Svaren på intervjufrågorna var därmed starkt 

subjektiva och det fanns inga förväntningar att nå en allmängiltig definition på svensk kultur. 

Trots detta kunde gemensamma drag och uppfattningar identifieras. Exempel på en 

intervjufråga från frågeområde ett var: ”Finns det något beteende som är typiskt svenskt enligt 

dig? Kan du ge exempel på det och berätta om hur du upplevt det?” Frågeområde två rörde 

intervjudeltagarnas uppfattningar om huruvida livet i den svenska kulturen hade påverkat 

deras beteende, tankar och välmående, och i så fall hur. Detta frågeområde kallades 

följaktligen ”Påverkan av att leva i svensk kultur”. Deltagarna ombads att ge konkreta exempel 

på hur de upplevde att den svenska kulturen hade påverkat dem samt hur de upplevde 

eventuella förändringar. Ett exempel på en intervjufråga ur frågeområde två var: ”Har du 

förändrats på något sätt av att leva i den svenska kulturen?” Det sista frågeområdet, 

”Identifiering med ursprungskulturen respektive svensk kultur”, innehöll frågor som rörde hur 

deltagarna relaterade till innehållet i de aktuella kulturerna. Det tog även upp huruvida 

tillhörighet i två olika kulturer kunde skapa interna konflikter hos deltagarna. Området var 

intressant då det kunde visa hur individerna såg på den egna kulturella identiteten. Exempel på 

en intervjufråga ur det tredje frågeområdet var: ”I vilka situationer känner du dig svensk?”  

 

En pilotstudie med två deltagare genomfördes innan intervjuguiden användes. Detta gjordes 

för att kontrollera instrumentets användbarhet och frågornas relevans för området och bidrog 

således till att öka undersökningens validitet. Deltagarna var representativa för urvalsgruppen 

då de båda flyttat till Sverige från utlandet. Efter genomförd pilotstudie reviderades några av 

intervjuguidens frågor. Förändringarna gällde främst omformuleringar av frågorna för att 

främja fylliga svar samt förtydliganden av vissa uttryck. Resultaten från pilotstudien användes 

inte som underlag för uppsatsens resultat.  
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Procedur 

Samtliga deltagare kontaktades först via personliga kontakter till författaren vilka kände 

intervjudeltagarna personligen. Därefter togs telefon- eller mailkontakt och intervjudeltagarna 

fick bestämma tid och plats för mötet. De informerades kortfattat om studiens syfte redan vid 

första kontakten samt ungefär hur lång tid de skulle avsätta för intervjun. Samtliga intervjuer 

ägde rum i enskildhet och spelades in med en diktafon efter deltagarnas godkännande. 

Deltagarna informerades vid intervjutillfället återigen om studiens syfte och om att det fanns 

särskilda ämnen som frågorna var inriktade på. De uppmuntrades dock att prata fritt och att 

även ta upp sådana saker som de upplevde viktiga i sammanhanget, men som intervjuguiden 

inte tog upp. Deltagarna erbjöds också att tala engelska eller att använda engelska ord om 

svenskan inte räckte till under intervjuns gång. Samtliga deltagare valde att genomföra 

intervjun på svenska. Detta kan ha påverkat undersökningens validitet då svenska inte är 

deltagarnas modersmål och många nyanser i uttrycken kan gå förlorade. Å andra sidan var inte 

heller engelska deltagarnas första språk och de behärskade alla svenska väl. Under 

intervjuerna ställdes följdfrågor och sammanfattande kommentarer för att få fylliga svar samt 

förtydliga eventuella oklarheter. Varje intervju varade mellan en och en halv till två och en 

halv timme beroende på hur mycket tid deltagarna hade till förfogande. Sammanlagt 

genererades cirka 12 intervjutimmar.  

 

Intervjuerna genererade en stor mängd data och denna bearbetades kvalitativt genom tematisk 

analys. Analysmetoden genomfördes med utgångspunkt i Burnards (1991) tillvägagångssätt 

för kvalitativ textanalys. Metoden innebär att de transkriberade intervjuerna genomläses ett 

flertal gånger för att forskaren ska kunna identifiera meningen i respondenternas svar och 

därefter koppla dessa samman i övergripande kategorier. Inom varje kategori identifieras 

sedan subkategorier där både likheter och skillnader i respondenternas svar kan belysas. Detta 

görs utan att förlora den kontext ur vilken kategorierna framkom genom att koda materialet. 

Forskaren kan därmed alltid gå tillbaka till sammanhanget där deltagarna gav uttryck för något 

i transkriberingen (Burnard, 1991). Metoden tillät att fokus lades på det meningsbärande 

innehållet i intervjuerna, vilka speglas i de kategorier och subkategorier som identifierades. 

 

Etiska aspekter 

Franzén (2001) menade att migranters upplevelser ofta är färgade av svåra känslor även om 

migrationen varit helt frivillig. Många kan ha upplevt traumatiska händelser i hemlandet eller 

sedan de kommit till Sverige. Det krävs därför särskild förståelse för området, särskilt vid 
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kvalitativa studier där forskaren kommer nära forskningsobjektet. Det fanns en medvetenhet 

om denna problematik genom hela forskningsprocessen och frågeställningen utformades med 

hänsyn till detta. Frågeområden som kunde antas vara särskilt känsliga undveks därför även i 

intervjuguiden. Trots detta kunde ämnesområdet vara känsligt för vissa deltagare då det 

berörde minnen och upplevelser från hemlandet. Deltagarna informerades därför om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta eller 

välja att inte besvara en fråga. Deltagarna informerades även om konfidentialitet och 

anonymitet vid den första telefonkontakten och återigen vid intervjutillfället. Samtliga 

deltagare informerades om uppsatsens syfte och frågeställning innan intervjuerna påbörjades. 

Deltagarnas godkännande erhölls innan intervjuerna spelades in och de informerades om att 

endast författaren skulle ha tillgång till inspelningen samt de transkriberade intervjuerna. Inga 

namn användes i resultatsammanställningen och endast författaren känner till deltagarnas 

identiteter. 

 

Resultat 

Studiens syfte var att undersöka hur migranter upplever och relaterar till livet i en ny kultur 

samt hur detta påverkar deras syn på sin kulturella identitet. Tre frågeställningar formulerades 

för att uppnå detta syfte och de berörde migranternas upplevelser av den svenska kulturen, 

upplevd påverkan av att leva i den svenska kulturen samt identifiering med den svenska 

kulturen respektive ursprungskulturen. Resultatet sammanställdes i en tabell (tabell II) för att 

tydliggöra huvudkategorier och subkategorier i relation till frågeställningarna. Varje 

subkategori beskrivs närmare nedan och citat belyser deltagarnas subjektiva uppfattning. 

Många likheter kunde identifieras i deltagarnas svar, men också variationer. Citaten speglar 

dessa likheter och skillnader och binds ihop av förklarade text vilken sammanfattar deltagarnas 

svar. Totalt genererade intervjuerna 24 subkategorier. Eftersom upplevelser präglas av stor 

subjektivitet innehåller dessa subkategorier flertalet olika uppfattningar. Hur dessa olika 

uppfattningar kan relateras till deltagarnas olika bakgrunder och förutsättningar diskuteras 

vidare i diskussionsavsnittet.  
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Tabell II: kategorier och subkategorier organiserade utifrån studiens frågeställningar 
Frågeställning Kategori Subkategori 

Upplevelser av svensk 
kultur 

Erfarenheter vid ankomsten Svenskarnas bemötande 

” ” En främmande värld 

” ” Språket försvårade i början 

” Upplevelsen präglas av 
skillnader mot 

ursprungskulturen 

 
Relationer mellan människor 

” ” Svenska sedvanor 

” ” Svårigheter att skaffa vänner 

”  Samhällsideal 

” En svensk mentalitet Landet lagom 

” ” Alkoholkulturen 

” ” Fördomar 

Påverkan av svensk 
kultur 

Nya synsätt Attitydförändringar 

” ” Synen på ursprungskulturen 

” Svensk kulturs inverkan på 
vardagslivet 

Ändrade vanor 

 ” Fler möjligheter att leva livet så 
som man vill 

” Hälsa och välmående Fysisk hälsa 

” ” Känslor av ensamhet 

” ” Stress 

Identifiering med 
svensk resp. 

ursprungskulturen 

 
Identiteten har flera sidor 

 
Två kulturer blandas 

” ” Ursprunget tilldelas olika stor 
relevans  

” Identiteten beror på 
omgivning och sammanhang 

Beror vem man jämför sig med 

” ” Påverkas av andra uppfattning 

” ” Deltagande i kulturella aktiviteter 

” Relationen till den svenska 
kulturen 

Man kan bli mer svensk men aldrig 
helt svensk 

” ” Sverige har blivit hemma 
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Upplevelser av svensk kultur 

Med avseende på studiens första frågeställning kunde tre huvudkategorier identifieras: 1) 

Erfarenheter vid ankomsten, 2) Upplevelsen präglas av skillnader mot ursprungskulturen, 

samt 3) En svensk mentalitet.  

 

Erfarenheter vid ankomsten 

Den första tiden i Sverige hade lämnat bestående intryck. Tre subkategorier identifierades i 

relation till detta. 1) Svenskarnas bemötande: deltagarna hade relativt olika upplevelser av 

svenskars bemötande av dem. De två kvinnor som hade varit längst tid i Sverige hade haft de 

mest negativa upplevelserna vid ankomsten och upplevde att svenskarna inte hade tid och 

tålamod att hjälpa dem: ”… jag blev arg för att jag tänkte att… då kände jag mig liksom att 

varför förstår de inte att vi kommer utifrån, vi behöver hjälp. Men de ville inte kommunicera 

med oss, de var iskalla” Dessa deltagare påpekade dock att de kommit vid en tidpunkt då 

invandring var ovanligt i Sverige och de trodde att inställningen till invandrare hade 

förändrats i samhället. Några av de deltagare som kommit till Sverige på senare år hade dock 

fått en liknande upplevelse av Sverige och svenskar, och flera nämnde orden ”kalla Sverige”. 

Upplevelsen hade dock förändrats med tiden: ”… jag trodde svenskar inte ville ha kontakt 

med invandrare och de är kalla människor och ibland så… men efter att man upplevt många 

människor, svenskar, i skolan, på jobb och så, så har man upptäckt att de är blyga”. Andra 

hade istället motsatt upplevelse och menade att svenskarna var öppna och nyfikna på deras 

ursprung. En av de deltagare som varit kortast tid i Sverige menade att: ”… de hjälper mig 

mycket att göra praktiska saker, att hitta en plats att bo… att skaffa Internet eller såna här 

saker… så det var ett bra första intryck jag fick av svenskar”.  

2) En främmande värld: det första mötet med Sverige präglades av en mängd olika 

intryck. Trots att migranterna i många fall haft en del förkunskaper om det svenska samhället 

var det svårt att förbereda sig på livet i en annan kultur. Förutom att migranterna hade lämnat 

familj och vänner i hemlandet presenterades de här för nya utmaningar som många svenskar 

tog för självklart:  

… jag kom i slutet av september månad och så kollar man på termometern och det 
har blivit minus fem grader redan klockan fyra på eftermiddagen […] vi hade inte 
riktiga vinterkläder och när första snön kom fick vi gå med massa grejer på rumpan 
för vi ramlade bara! 
 

Många deltagare beskrev också särskilda beteenden i den svenska kulturen som närmast kan 

beskrivas som sociala koder, det vill säga beteendenormer som alla följer utan att reflektera 

över det: ”En sak märkte jag, när man träffade en svensk, de vill inte komma nära. De står 
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jättelångt ifrån dig och hälsar eller pratar med dig. Men de kommer inte nära, som andra 

gör”. Många deltagare menade att det var svårt att tolka sociala koder och de kunde 

missförstås som främlingsfientlighet: ”… när någon inte ville att jag skulle lämna plats på 

bussen tänkte jag att de inte vill ta plats av en invandrare…”. Den första tiden i Sverige blev 

således en inlärningsperiod vilken alla hanterade olika. Några mötte det nya med nyfikenhet 

och såg det som en utmaning. Andra kände sig skrämda av det nya och undvek kontakt med 

den nya kulturen. Hur migranterna hanterade situationen berodde till stor del på tidigare 

erfarenheter av svensk kultur, samt den egna inställningen till det som var främmande: ”Jag 

var bara nyfiken… hade inte alls rädsla eller så […] stänger jag in mig och säger att 

svenskarna inte är bra för mig, då är svenskarna inte bra för mig”.  

3) Språket försvårade i början: de flesta deltagarna upplevde den första tiden i 

Sverige som svår på grund av att de inte kunde tala svenska. Detta påverkade inte bara 

kommunikationen med svenskar utan allt i vardagen: ”Ja om man inte kan språket då kan 

man inte veta vad det står på matpaketet, man kan inte handla, man kan inte gå ner i 

tvättstugan och tvätta för det står på svenska”. Bristen på språkkunskaper gjorde att de blev 

isolerade och beroende av att andra ville och kunde hjälpa dem. Några deltagare menade att 

svenskarna var ovilliga att prata engelska vilket ytterligare förstärkte känslan av isolering: 

”… alltså det var en anledning till att jag aldrig fick vara med på fest och så, att folk… har 

de sagt efteråt, att de var rädda att prata engelska med mig”. Alla delade dock inte denna 

upplevelse utan menade att svenskarna gärna pratade engelska och var hjälpsamma med att 

lära ut svenska. Det kunde emellertid finnas andra svårigheter när det gällde språket, så som 

missförstånd och svårigheter att översätta sina egna tankar till ett språk som saknade ord för 

dem. En deltagare påpekade särskilt att förståelsen för ett språk är beroende av att man 

upplever de ord som tas för givna i kulturen:  

Ja det är som när du frågar mig vad Sverige är och jag svarar ’lagom’, så har det tagit 
tid för mig att förstå vad ’lagom’ betyder […] Jag tänkte på smöret, på margarinet, 
’Lätt & lagom’, det här är lagom. Nu fattar jag och vet varför det heter Lätt & lagom.  

 

Upplevelsen präglas av skillnader mot ursprungskulturen 

Tre subkategorier kunde kopplas till denna huvudkategori. 1) Relationer mellan människor: 

samtliga deltagare menade att den svenska kulturen innehöll mer distanserade relationer med 

människor i omgivningen. Främst diskuterades relationer inom familjen och en deltagare 

berättade om hur han i ett samtal med en granne blivit chockad över dennes relation till sin 

bror: ”En gång frågade jag henne hur många syskon hon hade, hon sa att hon bara hade en 

bror […] Och jag frågade hur länge sen det var de träffades och hon sa 23 år! Fortfarande 
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kan jag inte förstå”. Medan deltagarnas ursprungskulturer präglades av nära relationer 

mellan släktingar upplevdes Sverige som mer individualiserat. Detta upplevdes ha både 

fördelar och nackdelar, många deltagare hade i sina hemländer upplevt ett behov av ”att 

kunna vara ifred” och vara oberoende av familjen. Å andra sidan kunde de distanserade 

relationerna innebära ensamhet och avsaknad av socialt skyddsnät: ”Vi hade våra dörrar 

öppna så även någon som bor mittemot, vi känner dem, för de hade också dörren öppen […] 

så vi hade mycket tillsammans men det har vi inte här”.   Synen på kärleksförhållanden hade 

även varit närmast chockartad för de migranter som hade starka religiösa övertygelser: ”Vi 

var hos polisen, vi var nya och skulle skaffa id-kort. De frågade mig och min man hur många 

barn vi hade. Sen frågade de om vi var gifta! […] Om jag inte är gift hur kan jag då ha 

barn?!” Även deltagare som kom från europeiska länder eller icke religiösa kontexter 

upplevde att kärleksrelationerna skiljde sig åt från deras ursprungskulturer och att det 

exempelvis var mer accepterat för kvinnor att ta initiativ till en relation i Sverige. En 

kärleksrelation upplevdes dessutom som friare i Sverige: ”… man har friheter om man är 

sambo eller gift och kan samtidigt träffa lite andra människor också och den andra personen, 

känns det som, verkar inte bry sig så mycket om det”.   

2) Svenska sedvanor: bland det första som många deltagare tänkte på när de 

ombads definiera svensk kultur var svenska traditioner och firande. Främst gällde detta 

deltagare som kom från kulturer där traditioner så som lucia, jul eller midsommar inte 

existerade. Många hade från början tagit avstånd från dessa helgdagar: ”… så ville jag inte 

att de [barnen] skulle delta i Luciafirandet eller någonting alls som hade med julen att 

göra”. Detta hade dock förändrats med tiden och de flesta hade i någon mån deltagit i 

firandet av svenska högtider. De som redan från början hade tagit del av traditionerna hade 

svaga eller inga kopplingar till religiösa övertygelser. Svenskarna upplevdes också ha en 

annan syn på fritid och arbete än vad många migranter var vana vid: ”Allt är planerat i 

förväg, ingen spontanitet, det tycker jag är tråkigt…”.  Fritiden skulle helst planeras långt i 

förväg och spontana besök hos familj eller vänner förekom inte. 

3) Svårigheter att skaffa vänner: flera deltagare upplevde att det var svårt att 

skaffa nära vänner i Sverige och i början hade de flesta känt sig mycket ensamma. 

Framförallt tog det lång tid att utveckla vänskapsrelationer eftersom svenskarna ofta var 

avståndstagande: ”… om jag har en kompis så vill jag bjuda henne på någonting men hon vill 

inte bjuda tillbaka. Jag har känt många gånger att det är så”. Flera deltagare beskrev detta 

fenomen och en kvinna menade att det nästintill var omöjligt att komma in i en redan 

existerande gemenskap i Sverige: ”… det måste vara någon som tar in dig annars stannar du 
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utanför”. Vidare upplevde migranterna det som viktigt att vara mycket aktiv när det gällde att 

lära känna nya människor i Sverige: ”Du kan inte vänta dig att en svensk ska fråga dig hur 

det känns att du är här. Det går inte, man måste ta initiativ och vara ärlig och direkt”. Ofta 

handlade det om att ”hitta rätt forum”  där de kunde lära känna människor med liknande 

intressen. En deltagare beskrev detta fenomen: ”Man måste dela något tillsammans, kan inte 

bara börja prata djupt om känslor och sånt på en gång…”. När en vänskapsrelation väl hade 

utvecklats präglades den av ärlighet och stabilitet, menade deltagarna.  

4) Samhällsideal: deltagarna upplevde att kvinnor och män var jämlika i 

Sverige. Detta upplevdes som en stor fördel av både de manliga och kvinnliga deltagarna. 

Skillnaden blev dock störst för kvinnorna: 

Mannen bestämde alltid, de pratade och de sa så att vi måste lyssna på dem. Pengar 
också, de bestämde om dem, de måste ge till oss. Här jobbar jag, jag har eget kort, 
jag handlar, jag kan åka… Tack Gud för att jag är här och livet är såhär.  

 

Många upplevde också att den svenska kulturen genomsyrades av frihet och trygghet: ”Men 

här kan jag säga det jag tycker och det är ingen som kommer hem till mig och knackar på 

dörren och mördar mig”. De flesta deltagarna kom från kulturer där yttrandefrihet och 

åsiktsfrihet inte var självklart. Tryggheten hade också en ekonomisk aspekt:  

Och om man bor i Sverige kan man få nåt socialbidrag om man inte har jobb och om 
man jobbade innan kan man få pengar från a-kassan sen. Men i Ryssland funkar det 
inte på samma sätt, om du förlorar jobbet förlorar du allt…  

 
I Sverige var dessutom religion något privat vilket de flesta upplevde som positivt. Detta 

gällde särskilt för de deltagare som kom från religiösa kontexter men som nu hade valt bort 

religionen ur sina liv.  

 

En svensk mentalitet 

Till den tredje kategorin kunde tre subkategorier urskiljas. 1) Alkoholkulturen: deltagarna 

upplevde att svenskars relation till alkohol symboliserade en del av den svenska kulturen. 

Framförallt gällde det attityderna till onykterhet: ”Man kan stå så dagen efter och bara ’Jag 

var full’ och ’Jag var SÅ full’ och det är SÅ bra att ha varit SÅ full”. Svenskarna, som i 

vanliga fall upplevdes som blyga, uppvisade helt andra sidor när de drack: ”… men sen på 

natten är allt öppet och tjejen kan vara som hon vill och ligga med vem som helst och det kan 

bli skandal […]  men sen, glömt!” Det var främst de yngre deltagarna som hade reagerat på 

den svenska alkoholkulturen då de rörde sig mer i nattlivet.  

2) Landet lagom: den svenska mentaliteten beskrev som opretentiös och ”Det ska 

inte vara så märkvärdigt”. En deltagare nämnde särskilt begreppet Jantelagen som något 
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typiskt svenskt och det var inte allmänt accepterat att framhäva sig själv som duktig. Att 

tillhöra en grupp var viktigt och man skulle inte sticka ut för mycket:”… någonting som jag 

reagerade på och fortfarande reagerar på är färger. Ni klär er inte i några färger alls! Det 

är bara svart, grått, mörkbrunt…”. En deltagare beskrev detta fenomen på ett liknande sätt: 

”Man ska äta pizza mellan sju och åtta varje fredag, det är typiskt svenskt […] alla ska ha en 

röd Volvo”.    

3) Fördomar: Sverige upplevdes som ett öppet land där människor från olika 

kulturer kunde leva sida vid sida. Toleransen gentemot andra kulturella beteenden upplevdes 

vara stor även om migranterna ibland kunde uppleva frustration över svenskarnas okunskap: 

”… från början är vi alla människor och det är det som alla inte fattar. De tror: ’Har ni sånt 

också?’, ja men det är klart att vi har sånt, vi är människor också, vi har lång gammal fin 

kultur”.  Deltagarna delade en medvetenhet kring att personer med utländsk bakgrund ofta 

drabbades av fördomar, men relativt få hade upplevt det personligen: ”Alltså jag har aldrig 

upplevt det här att någon kommer till mig och ’Vad fan gör du här i mitt land’, något sånt, 

aldrig”. Några deltagare hade istället upplevt att landsmän eller andra migranter var mer 

fördomsfulla än svenskarna gentemot varandra eller andra kulturella grupper:  

… jag hade väninnor som, när de visste att jag skulle fortsätta läsa ’Varför läser 
du på Komvux’ och jag sa att jag ville läsa vidare på högskolan och de sa ’Ja men 
det här är ingenting för oss’. De tyckte att ingen skulle acceptera mig för att jag 
hade sjal.  

 
Denna kvinna hade inte burit sjal när hon kom till Sverige utan valt att börja använda den 

efter några år i landet. Hon menade att hon aldrig hade upplevt särbehandling eller 

svårigheter på grund av svenskars eventuella fördomar kring den muslimska kulturen. 

 

Påverkan av svensk kultur 

Studiens andra frågeställning resulterade i tre huvudkategorier: 1) Nya synsätt, 2) Svensk 

kulturs inverkan på vardagslivet, samt 3) Hälsa och välmående. 

 

 Nya synsätt  

Två subkategorier kunde relateras till denna övergripande kategori: 1) Attitydförändringar: 

deltagarna menade att deras syn på omvärlden hade förändrats på grund av flytten till 

Sverige. I Sverige hade deltagarna konfronterats med många nya företeelser och därmed 

tvingats ta ställning till dessa:  

 
… vissa saker förstod jag inte när jag var i Irak eller Syrien som till exempel 
homosexualitet, det var inte aktuellt i samhället i Irak eller Syrien men när jag kom 
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hit diskuterades det i samhället och på tv och i tidningar. I början var det lite 
onaturligt och så men efter det satsade jag på att vara open minded, jag måste 
acceptera deras vilja i livet.  

 

Livet i en annan kultur hade ökat deltagarnas öppenhet och minskat deras fördomar. Många 

upplevde också att deras öppenhet gentemot andra kulturer hade ökat då de i Sverige hade 

träffat människor från hela världen: ”… med folk från andra länder, jag har utvecklats tänker 

jag… att jag förstår hur man närmar sig, inte bara med svenskar utan med indier eller turkar 

eller kineser…”. Framförallt de migranter som upplevt stora motsättningar med en given 

kulturell grupp i sina hemländer menade att deras negativa attityder mot dess medlemmar 

hade minskat. En förutsättning för dessa attitydförändringar kan dock antas vara individens 

grundinställning då flera deltagare menade att de från början varit öppensinnade och 

förändringsbenägna: ”Jag hade redan mycket gemensamt med svensk kultur när jag var i 

Irak… jag behövde bara praktisera. Jag hade teorin och jag trodde på teorin, men jag 

behövde bara uppleva”.  

 2) Synen på ursprungskulturen: många deltagare hade efter några år i Sverige 

börjat ifrågasätta många av de värderingar och beteenden som fanns i ursprungskulturen. 

Sådant som varit självklart i en annan kulturell kontext hade nu mist sin giltighet för 

deltagarna:  

… förhållandet mellan man och kvinna är helt fel i mitt land, helt fel och nästan så 
det räknas som ett brott. Det är här som är naturligt och här som är rätt. Och det är 
det här som måste en gång i tiden, i framtiden, komma i hela världen, det 
förhållandet. 
 

En deltagare menade att han gärna ville sprida sina nya intryck till sina vänner och släktingar 

i hemlandet: ”Jag har vänner som har barn här och där, inte med samma kvinna… jag säger 

till dem ’Varför fortsätter du att skaffa fler barn, ta hand om familjen du har redan”. För 

majoriteten av deltagarna gällde dock det motsatta förhållandet och de upplevde att deras 

kritiska förhållningssätt inte skulle accepteras i hemlandet: ”Den sista saken jag kan tänka är 

att jag ska säga till mina släktingar att jag inte är troende. Jag vill inte eftersom de ska göra 

slut på förhållandet, minst!” Därmed hade det blivit naturligt för dem att hålla tillbaka sina 

åsikter när de besökte sina respektive hemländer. Detta kunde upplevas som jobbigt eftersom 

de inte kunde vara sig själva inför släkt och vänner. För andra handlade det om att visa 

respekt för andra kulturella övertygelser och: ”Jag kan inte kritisera min svärfar för han har 

levt med detta i 75 år, det måste få ta den tid det tar”. Samtliga deltagare påpekade dock att 

de redan innan flytten varit kritiska till många företeelser i ursprungskulturen. Denna kritik 

hade således inte uppstått i Sverige men utvecklats och blivit starkare. 



 24 

Svensk kulturs inverkan på vardagslivet 

Här framkom två subkategorier. 1) Ändrade vanor: deltagarna menade att de vissa under åren 

tillägnat sig en rad svenska vanor. Några vanor var de tvungna att ändra på för att klara sig i 

Sverige: ”… men till exempel på vintern, då har vi boots och tröja på oss för att det är kallt, 

man måste det”. Sådana vanor kunde således bestå i att frångå vissa traditionella normer av 

praktiska skäl. Det fanns även andra vanor, så som att planera sin tid och att alltid ringa innan 

man besökte någon, som var oundvikliga för att fungera tillsammans med svenskar. Andra 

vanor ändrades utifrån en önskan om att passa in: ”… när barnen var små firade vi alltid jul, 

det tog vi in i vårt hus […] för vi ville inte att barnen skulle känna sig utanför när de kom till 

skolan…”. Religion var den faktor som satte tydligast gränser för vad deltagarna valde att ta 

till sig eftersom många ”svenska” beteenden inte gick att förena med de religiösa 

övertygelserna: ”… men det är som det här med krogen och disco, det är inte någonting för 

mig för en tjej med sjal på disco det… det går liksom inte ihop, eller hur?”. Sammantaget 

upplevde deltagarna dock att den svenska kulturen inte krävde att de ändrade sina vanor 

särskilt mycket: ”Vad krävs det? Det är inte mycket faktiskt, till exempel säger de att du inte 

ska bråka och skrika i din lägenhet efter klockan tio och det passar sig inte, det är ett 

mänskligt sätt, inte bara ett svenskt sätt”.  

 2) Fler möjligheter att leva livet så som man vill: deltagarna menade att deras 

valmöjligheter hade ökat i och med flytten till Sverige. Många hade vågat ta steget att prova 

nya saker i det nya landet: ”Alltså jag sparkade mig själv i rumpan egentligen när jag 

flyttade och tänkte att nu ska du ha tillfälle att göra det du vill”. Denna deltagare hade börjat 

spela musik sedan ankomsten till Sverige, något hon inte hade vågat prova i hemlandet. De 

kvinnliga deltagarna hade upplevt en ökad självständighet i Sverige och en kvinna berättade 

att hon därför hade fattat beslutet att flytta ifrån sin man. Hon menade att livet som 

ensamstående var tufft även i Sverige men i hennes hemland hade det inte ens varit ett 

alternativ. En annan kvinna hade utbildat sig på högskolan: ”Vi kunde alltså skaffa barn och 

vara hemma, vara mamma och fru och även plugga”. Vid denna tidpunkt hade det inte varit 

möjligt för henne att förena studier och familj i hemlandet även om det nu började bli 

vanligare att gifta kvinnor vidareutbildade sig.  

 

Hälsa och välmående 

Tre subkategorier identifierades med avseende på denna huvudkategori. 1) Fysisk hälsa: 

deltagarna menade att deras fysiska hälsa hade förbättrats av flytten till Sverige. Detta 

berodde dels på att det i Sverige fanns en större medvetenhet kring kost och motion: ”Jag 
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hade aldrig varit på gymmet i hela mitt liv fram tills jag blev 27. Jag upptäckte gymmet här 

och alltså… det känns dumt nu för det är en väldigt stor del av mitt liv här”. Möjligheterna 

till vård vid sjukdom var bättre i Sverige och en deltagare som hade haft allvarliga 

medicinska problem menade att hon troligtvis inte hade överlevt i sitt hemland. Några 

menade också att miljöombytet verkat positivt för den fysiska hälsan: ”När jag bodde i 

Ryssland hade jag migrän men det försvann, jag tror att luften är mycket bättre här i 

Sverige”. 

2) Känslor av ensamhet: flytten till Sverige hade för de flesta inneburit att de 

lämnade familj, släkt och vänner i hemlandet. Trots att de hade funnit nya vänner i Sverige 

var det svårt att ersätta dem som delade deras historia och därmed kunde förstå dem på ett 

djupare plan. Detta innebar för många en känsla av ensamhet och i viss mån även rotlöshet: 

”… man blir lite såhär… isolerad när alla pratar tillsammans och alla har varit i skolan 

tillsammans… det är ett litet hål där ändå”. Relationerna med vänner i hemlandet blev 

ibland lidande då många upplevde att skillnaderna blev för stora och att det saknades 

förståelse för situationen i Sverige. Andra upplevde fortfarande ett annorlundaskap i Sverige 

vilket påverkade deras livssituation negativt: ”… jag mår ibland lite sämre… jag tror det 

beror på många saker, till exempel att jag fortfarande känner mig som en främling, jag har 

fortfarande inte hittat någon kärlek, jag har inte hittat det jobbet där jag trivs”.  

3) Stress: de flesta deltagare delade uppfattningen om att livet i Sverige var 

stressigt: ”jag var mycket tålmodig men nu har jag blivit mycket otålig med vissa saker […] 

jag har mycket stress här, det hade jag inte förut. Allt ska vara planerat, man jobbar som 

robotar här”. En deltagare upplevde dock situationen på motsatt sätt: ”Jag tror jag blev lite 

lugnare för att när jag var i Ryssland så var jag mer impulsiv”. Många hade upplevt att det 

fanns mindre tid för att umgås med vänner och familj. Arbetet tog mycket av den vakna tiden 

och några upplevde att kraven på individen var höga på arbetsplatser:”… när man själv 

redan ger sitt bästa så vill de att man ger ännu mer” . Flytten till Sverige hade i sig bidragit 

till mycket stress i början på grund av alla de förändringar som skedde i migranternas liv. Ur 

ett mer långsiktigt perspektiv hade dock flytten till Sverige inneburit ökad trygghet och de 

upplevde inte sin koppling till två olika kulturer som stresskapande i sig.  

 

Identifiering med den svenska kulturen respektive ursprungskulturen 

Ur intervjuerna framkom tre huvudkategorier med avseende på studiens tredje frågeställning: 

1) Identiteten har flera sidor, 2) Identiteten beror på sammanhang, samt 3) Relationen till den 

svenska kulturen. 
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Identiteten har flera sidor 

Två subkategorier kunde kopplas till den första huvudkategorin. 1) Två kulturer blandas: 

deltagarna upplevde att deras identiteter hade två sidor, en som var svensk och en som 

representerade ursprunget. Många gånger kunde dessa två sidor mötas och bilda en identitet 

vilken kunde beskrivas som en bikulturell identitet: ”… jag har en egen kultur som jag har 

skapat här och jag har tagit det positiva här och det positiva där, det som jag tycker är 

positivt…”. Många deltagare upplevde således att de tog avstånd från de negativa sidorna i 

bägge kulturerna, medan de internaliserade de sidor som upplevdes som positiva. Båda 

kulturerna innehöll därmed element som deltagarna kunde identifiera sig mer eller mindre 

med. De två olika identiteterna kunde samvariera relativt konfliktfritt för deltagarna. Däremot 

kunde det ibland uppstå konflikter med landsmän som upplevde att de hade blivit för svenska 

eller att: ”De tror att vi tycker vi är bättre för att vi är från Europa”. 

 2) Ursprunget tilldelas olika stor relevans: kulturell tillhörighet kan betyda olika 

saker för olika individer. Deltagarna hade skilda uppfattningar om vikten av deras kulturella 

ursprung och för ett fåtal var det en mycket central del av deras självuppfattning: ”Jag 

uttrycker att jag är palestinier så att det ska kännas viktigt för mig […] det är som att älska 

ditt barn, det är någonting som du inte kan ta ifrån dig själv”. Dessa personer identifierade 

sig också starkt med de seder och traditioner som förekom i hemlandet och ansåg det vara 

viktigt att föra dessa vidare till sina barn. Kultur uppfattades dock som något dynamiskt och: 

”Jag gör inte precis som mina föräldrar och mina barn kommer inte göra precis som jag”. 

Det verkade inte finnas ett motsatsförhållande mellan att delta i den svenska kulturen och 

samtidigt ha en stark kulturell ursprungsidentitet. Den dominerande uppfattningen var dock 

att ursprunget var sekundärt och att andra saker, så som prestationer och personlighetsdrag 

bättre definierade migranterna som personer:  

… jag tror att varje människa kan få vara stolt över de sakerna som han eller hon har 
valt eller gjort. Jag är stolt över att jag klarat mitt gymnasieslutbetyg nu […] men att 
vara stolt över mitt ursprung, att jag är irakisk, nej, men samtidigt jag har inget sånt 
’inferiority complex’ eller att jag känner mig blyg, nej jag är neutral.  
 

Dessa deltagare ansåg det vara viktigare att passa in i det svenska samhället och hade reagerat 

mer negativt när det upplevt främlingskap. En annan deltagare beskrev relationen till sitt 

ursprung på ett liknande sätt: ”Jag kan säga att jag är född där men jag säger inte att jag är 

peruan… det begränsar mig om jag säger så”.   
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Identiteten beror på omgivning och sammanhang 

Tre subkategorier kopplades till huvudkategorin. 1) Identiteten tydliggörs i jämförelse med 

andra: i intervjuerna stod det klart att identitet inte är något som upplevs isolerat från andra 

människor. Först när deltagarna såg sig själva i motsats till, eller i likhet med, någon annan 

upplevde de sig som tillhörande endera kulturen. Vid resor till andra länder, och då särskilt 

till hemlandet, tydliggjordes alla de förändringar som migranterna genomgått sedan 

ankomsten till Sverige: ”När jag är i Irak känner jag mig svensk hela tiden, 100 procent! Två 

månader innan en resa dit lyssnar jag på den musiken och längtar dit, men när jag är där 

blir jag svensk riktigt, jag lovar!” Detta kunde ibland leda till en känsla av utanförskap i den 

egna kulturen och i familjen. Samma sak kunde inträffa när deltagarna kom i kontakt med 

landsmän i Sverige: ”Men när jag pratar med mina kompisar som kanske inte är så mycket i 

svenska samhället så ser jag liksom att jag tänker på ett annat sätt”. 

 2) Beror på andras uppfattning: upplevelsen av den egna identiteten berodde 

ofta hur svenskarna uppfattade dem: ”… om du tittar på mig som en svensk så känner jag mig 

som en svensk, om du tittar på mig som en invandrare så förblir jag invandrare eftersom jag 

då känner mig som en invandrare”. Många upplevde att svenskarna ofta fokuserade på deras 

ursprung vilket gjorde att annorlundaskapet förstärktes: ”… man blir sur när det kommer som 

första fråga ibland från kunder, redan innan han eller hon hälsar så kommer ’Var kommer 

du ifrån?’. Jag tycker det är mycket smaklöst”. Men svenskar kunde också bekräfta deras 

svenska identitet: ”… jag känner mig svensk när jag hör ibland att ’Du är mer svensk än vad 

jag är’ […] att jag följer regler och så”. 

 3) Deltagande i kulturella aktiviteter: olika situationer kunde förstärka olika 

delar av migranternas identiteter. Många upplevde att den ursprungliga identiteten förstärktes 

i samband med traditionella högtidligheter: ”… det finns såna fester, de har väldigt unika 

kläder och väldigt hög musik och dansar och sånt. När jag dansar den dansen då är jag 

väldigt kurdisk”. Liknande situationer kunde också frambringa den svenska identiteten: ”… 

när jag är på folkmusikfestivaler och jag dansar normal schottis eller polka och jag kan göra 

det utan problem…”. Samtidigt kunde traditioner innebära en känsla för utanförskap för dem 

som inte ville eller kunde delta i dem: ”Jag känner mig annorlunda kring jul eftersom vi inte 

firar… det känns som om folk kan titta konstigt på mig om jag låter mina barn delta i 

julfirandet”.  
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Relationen till den svenska kulturen 

Med koppling till denna kategori framkom två subkategorier. 1) Man kan bli mer svensk men 

aldrig helt svensk: trots att de flesta deltagare upplevde sig vara integrerade i den svenska 

kulturen fanns en känsla av att de aldrig kunde bli ”helt svenska”: ”… jag tror att det är 

väldigt svårt alltså att bli svensk helt och hållet, det tror jag inte på […] det beror på 

kulturen kanske, en annan europé kanske kan bli det men en som kommer från ett land som 

mitt… det tror jag inte”. De flesta menade att de inte ville bli helt svenska och bejakade 

annorlundaskapet: ”Jag tycker att jag har blivit för svensk men det vill jag inte faktiskt. Jag 

vill vara mig själv”. Det behövde således inte vara negativt att inte känna sig helt svensk. 

Snarare upplevde de flesta deltagare möjligheten att ta del av mer än en kultur som något 

positivt. Det fanns dock undantag och en deltagare uttryckte en vilja att vara, och helt 

accepteras som, svensk: ”… jag förnekar det inte att jag är fransyska för jag är född så, men 

jag bor här och jag tillhör här, så det är klart för mig, jag ska vara svensk, jag är svensk”. 

Denna deltagare hade upplevt ett större utanförskap i sitt hemland och menade att hon större 

delen av sitt liv hade sökt efter något annat. Hon kände att hon funnit detta i den svenska 

kulturen.  

  2) Sverige har blivit hemma: trots att saknaden efter hemlandet och familjen i 

de flesta fall var stor, kände deltagarna att Sverige nu hade blivit deras hemland: ”Jag älskar 

Sverige, jag ser Sverige som mitt land […] för här har jag bott och jag trivs här”. 

Undantaget var den deltagare som studerade tillfälligt i Sverige och snart skulle resa tillbaka 

till hemlandet. Övriga deltagare menade att de inte skulle kunna återanpassa sig till 

hemlandets kultur efter många år i Sverige: ”Även om det är samma land så är det inte 

samma, nej man kan inte åka tillbaka dit och fortsätta. Det skulle vara som att börja om från 

noll”. Detta synsätt förekom både hos dem som identifierade sig starkt med sina respektive 

ursprungskulturer och hos dem som främst definierade sig som svenskar. Några deltagare 

hade inte besökt sina hemländer sedan flytten till Sverige och såg fram emot att kunna åka i 

framtiden: ”Jag kommer att vara mycket varm i hjärtat för att träffa mina släktingar, jag 

kommer gråta mycket det vet jag. Men sen efter ett tag vill jag tillbaka hit, efter två veckor”. 

De flesta deltagarna delade denna syn och menade att resor till hemlandet var värdefulla 

eftersom de fick återse sina familjer, men att de längtade tillbaka till hem till Sverige. Denna 

uppfattning fanns hos alla deltagare som bodde i Sverige permanent, oavsett hur länge de 

befunnit sig i landet. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att få ökad förståelse för hur migranter upplever och relaterar till 

den svenska kulturen, en kultur som för dem inte är självklar och medfödd. För att uppnå 

detta syfte krävdes ett kvalitativt tillvägagångssätt och en inblick i intervjudeltagarnas 

livsvärld. Tre frågeställningar var utgångspunkten för studien: Hur upplever migranter svensk 

kultur? Hur upplever migranter att de påverkats av att leva i en ny kultur? Hur identifierar sig 

migranter med svensk kultur respektive ursprungskulturen?  

 

Att byta kultur 

Svårigheterna att inom forskningsvärlden definiera kulturbegreppet avspeglades i den breda 

bild som intervjudeltagarna gav av svensk kultur. Deras upplevelser fokuserade på beteenden, 

värderingar och mellanmänskliga relationer och visar hur kultur är något som tränger in i 

varje aspekt av människors liv. En av definitionerna av kultur som användes som 

utgångspunkt för studien var Allwoods (2000). Han menade att kultur är ett av flera ramverk 

som individer använder för att tolka och ge mening åt sitt eget och andras beteende. Eftersom 

människor föds in i en kultur är den en så självklar del av livet att de sällan funderar över 

dess innehåll innan de ställs inför annorlunda kulturella uppfattningar och beteenden. Detta 

bekräftades av intervjudeltagarnas utsagor om hur typiskt svenska beteenden ofta 

missförstods som främlingsfientlighet eller avståndstagande. Deltagarna använde de 

kulturella ramverk som varit giltiga i deras respektive ursprungskulturer för att tolka 

beteenden i en annan kulturell kontext, vilket i början ledde till frustration. Först när 

deltagarna kunde förstå den kulturella kontexten i Sverige kunde de också förstå de 

beteenden som svenskar uppvisade. Ursprungskulturen var det givna medan den svenska 

kulturen upplevdes i motsats till detta givna.  

 

Huruvida deltagarna upplevde skillnaderna som positiva eller negativa berodde på deras 

respektive förutsättningar. De som redan innan känt ett utanförskap i ursprungskulturen 

upplevde i högre grad skillnaderna som positiva och frigörande. Företeelser som gick emot 

starka religiösa övertygelser upplevdes som mer negativa vilket kan tyda på sådana 

övertygelsers vikt för individens världsbild. Om skillnaderna mellan kulturerna var stora 

upplevdes svenska kulturella beteenden som mer framträdande. Det tydligaste exemplet var 

kanske intervjudeltagarnas upplevelser kring relationer i Sverige. Här upplevde samtliga 

deltagare stora skillnader med sina ursprungskulturer och följaktligen var synen på relationer 

det svåraste att förstå. Flera deltagare framhöll dock vikten av den egna inställningen till det 
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som var nytt. Likaså menade många att det var mycket viktigt att aktivt ta del av den svenska 

kulturen. Detta tyder på att individen, trots alla utmaningar som den ställs inför, har möjlighet 

att påverka den egna situationen genom sin inställning och handlingar. Det är dock inte 

möjligt att säga hur mycket som beror på individen eftersom båda kulturerna och andra yttre 

förutsättningar så som ålder och religiös tro spelar en roll. 

 

En av de största utmaningarna som migranterna ställdes inför vid ankomsten till Sverige var 

att inte kunna språket. Att bristande språkkunskaper är en av de faktorer som påverkar 

migranter mest negativt stöds av flera tidigare forskningsresultat (Franzén 2001; Lee, 2007; 

Okigbo et al., 2009) och visade också språkets relevans för övriga aspekter av livet. 

Intervjudeltagarna bekräftade att isolering och minskad självständighet är en del av 

upplevelsen vid ett kulturbyte. Tidigare forskning hade även visat att många migranter 

upplevde diskriminering och exkludering i det nya landet (Phinney & Devich-Navarro, 1997; 

Viruell-Fuentes 2007). Trots att intervjudeltagarna i varierande grad hade upplevt 

utanförskap var fördomar inte en central del av deras upplevelser av Sverige. Viruell-Fuentes 

(2007) antog att deltagande i mottagarkulturen innebar ökad utsatthet för diskriminering och 

stigmatisering och att migranter som inte upplevde detta främst rörde sig i den egna etniska 

gruppen. Detta tycks dock inte vara fallet i denna undersökning då samtliga deltagare uppgav 

sig vara aktiva i det svenska samhället. Vad detta kan tänkas bero på går det bara att 

spekulera kring och orsakerna kan ligga inom individerna själva samt i det omgivande 

samhället. Är då Sverige ett ovanligt öppet och fördomsfritt samhälle? Eller beror det endast 

på hur individen tolkar de signaler som det omgivande samhället sänder ut? Det mest troliga 

svaret ligger förmodligen någonstans mittemellan eftersom öppenhet kräver ansträngningar 

från både den enskilda migranten och samhället i stort. 

 

Ackulturation: livet förändras på gott och ont 

Ackulturation handlar om att lära in nya kulturella beteenden samtidigt som vissa aspekter av 

den ursprungliga kulturen blir mindre framträdande (Schwartz et al., 2006). Deltagarna 

menade att de genomgått attitydförändringar i form av ökad öppenhet och minskade 

fördomar som ett resultat av att leva i Sverige. Detta berodde främst på att de kommit i 

kontakt med olika företeelser som inte hade varit aktuella i hemlandet. Deras inställningar till 

ursprungskulturens ideal och värderingar hade samtidigt förändrats. Värt att notera är dock att 

flera av deltagarna menade att de redan innan flytten hade varit öppna inför alternativa 

synsätt och kritiska till mycket i den egna kulturen. Flera hade kommit i kontakt med svenska 
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värderingar i sina hemländer och var påverkade av andra kulturella värderingar. Trots att 

några var flyktingar och därmed hade tvingats att lämna sina hemländer, var valet att flytta 

till just Sverige ett aktivt och frivilligt val. Detta då Sverige antogs passa in på de 

förutsättningar som migranterna behövde för att leva sina liv så som de önskade. Det torde 

vara lättare att anpassa sig till en kultur när migranten är välinformerad om hur saker och ting 

fungerar redan innan flytten. Att från början vara kritiskt inställd till sin egen kultur borde 

också underlätta processen att välja bort vissa kulturella beteenden. 

 

Den lätthet med vilken deltagarna accepterade livet i Sverige kan möjligen också förklaras av 

de olika strategier som Berry (2005) menade att migranter kan använda sig av vid 

ackulturation; integrering, separering, marginalisering och assimilering. I den forskning som 

Doná och Berry (1994) presenterade var integrationsstrategin den mest använda och innebar 

att migranterna vidhöll ursprungskulturen medan de framgångsrikt tillägnade sig den nya 

kulturen. Deltagarna i denna studie kan sägas tillhöra denna strategi eftersom de deltog i och 

tillägnade sig svensk kultur utan att helt göra avkall på ursprungskulturen. De hade inte heller 

upplevt processen som särskilt konfliktfylld eftersom motsättningarna mellan kulturerna inte 

utgjorde ett hot mot deras välmående. Undantaget kan möjligtvis vara den deltagare som 

mest aktivt valde bort ursprungskulturen och kan därmed relateras till strategin assimilering. 

Denna strategi innebär att migranten klipper banden med ursprunget och tillägnar sig den nya 

kulturen mer villkorslöst. En förutsättning för att kunna behålla sin ursprungskultur är 

mottagarlandets tolerans gentemot andra kulturer. Samtliga deltagare upplevde att livet i 

Sverige inte krävde att de anpassade sig särskilt mycket och de hade därmed de yttre 

förutsättningarna för att behålla sina respektive kulturella uttryck. 

 

Flytten till Sverige hade också inneburit ökade möjligheter på både det privata och 

professionella planet. Dessa förändringar upplevdes huvudsakligen som positiva eftersom de 

tillåtit migranterna att utvecklas och få vidgade vyer. Även den fysiska hälsan hade 

förbättrats för många vilket var ett resultat av ökad insikt i hälsofrämjande beteenden så som 

nyttig kost och motion. I mötet med den svenska kulturen hade många traditionella beteenden 

även funnits vara opraktiska och saknat funktion. Dessa beteenden hade därför ersatts av 

sådant som bättre passade till livet i Sverige. Andra aspekter av svensk kultur valdes bort och 

Berry et al. (2002) menade att individen kan välja vad den tar till sig av en given kultur. De 

företeelser som står i skarp kontrast med personliga ideal väljs ofta bort. Deltagarna lärde in 

en rad olika beteenden och vanor men sådana saker som upplevdes vara negativa, så som 
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svenskars alkoholvanor, undveks. Ofta handlade det om starka religiösa övertygelser som 

satte gränser för vilka beteenden som ansågs acceptabla.  

 

Tidigare forskning visade att anpassning till en ny kultur kan innebära ackulturativ stress och 

att processen ofta är konfliktfylld (Donà & Berry, 1994; Shin & Shin, 1999; Lee, 2007). 

Intervjudeltagarna hade dock genomgått processen relativt smärtfritt och ingen av deltagarna 

hade upplevt långsiktig ackulturativ stress. Initialt hade språkbarriären inneburit emotionell 

isolering men med ökade språkkunskaper hade situationen förbättrats. Däremot kunde många 

deltagare uppleva ett ökat avstånd till sina respektive ursprungskulturer och därmed också till 

släkt och vänner som levde kvar i dessa kontexter. Den mest negativa aspekten av att leva i 

den svenska kulturen handlade om psykiskt välmående och många kände sig ensamma i 

Sverige. Detta kan dock inte enbart sägas bero på att de befann sig i en annan kulturell 

kontext, utan handlade till stor del om en avsaknad av personer i omgivningen som kände till 

deras bakgrund och historia.  

 

Kulturell identitet: en subjektiv upplevelse 

Tajfel och Turner (1986) menade att identitet är en social företeelse och att individer jämför 

sig med andra när de bildar sig en självuppfattning. Intervjudeltagarna bekräftade att deras 

syn på sig själva var beroende av hur andra såg på dem och vilka de jämförde sig med. I 

situationer där någon upplevdes vara mindre svensk än migranten själv förstärktes den 

svenska identiteten, och tvärtom. Framförallt skedde detta när migranterna besökte sina 

hemländer då förändringarna som de genomgått sedan ankomsten till Sverige blev påtagliga. 

De kulturella beteenden som var förhärskande i hemlandet hade en gång varit självklara för 

migranterna, men efter en tid i Sverige hade de mist sin relevans. Upplevelsen av kulturell 

identitet är därmed inte oberoende av andra människor och kan inte antas vara en isolerad del 

av en persons jagkänsla. Precis som Vadher & Barrett (2009) konstaterade är identitet 

kontextberoende och specifika situationer kan förstärka olika delar av en persons kulturella 

identitet. Intervjudeltagarna menade att olika sidor av identiteten förstärktes när de utförde 

saker som för dem hade koppling till endera kulturen. Detta visar hur kulturell identitet är ett 

subjektivt fenomen eftersom det är beroende av hur en person upplever en kultur. En 

deltagare kände sig exempelvis svensk när han dansade polka. Majoriteten av svenska folket 

skulle kanske inte hålla med om att denna dans definierar svensk kultur för dem. Men 

eftersom dansen upplevdes som typiskt svensk kände sig deltagaren svensk när han utförde 

den. 
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Vilken vikt som fästs vid kulturell tillhörighet varierar från person till person och deltagarna i 

denna studie hade olika relationer till sina ursprung. Medan det för några var centralt för 

självuppfattningen var det för andra sekundärt och representerade endast något som tilldelats 

dem vid födseln. Denna skillnad kan antas vara beroende av vad ursprunget är förknippat 

med. En svår tillvaro i ursprungskulturen skulle möjligen kunna bidra till svagare band till 

denna, medan positiva minnen kan tänkas frammana starkare band. Som Hylland-Eriksen 

(2004) påpekade kan en persons åsikter och beteenden formas i motsats till en kultur, men 

aldrig helt oberoende av den. De flesta av intervjudeltagarna hade på lång sikt haft mycket 

positiva erfarenheter av livet i Sverige, vilket kan förklara deras starka relation till svensk 

kultur. 

 

Intervjudeltagarna menade att de kunde identifiera sig i varierande grad med olika aspekterna 

av de båda kulturerna. De flesta definierade sig själva som exempelvis palestiniersvensk eller 

ugandisksvensk vilket vittnar om en bikulturell identitet. Tidigare forskning av Stroink et al. 

(2009) visade att bikulturalism kunde vara konfliktfyllt på grund av två eller flera kulturers 

olika förväntningar på individen. Bikulturella individer kunde också uppleva att de svek sina 

ursprungskulturer om de anpassade sig till den nya. Intervjudeltagarna hade dock inte upplevt 

detta utan menade att deras olika kulturella identiteter kunde förenas i vad några kallade ”en 

egen kultur”. De delar av de båda kulturerna som upplevdes vara irrelevanta för individen 

valdes helt enkelt bort. Detta kan möjligen förklaras med hjälp av den distinktion som Berry 

och Sabatier (2010) gjorde mellan etniska och nationella aspekter av kulturell identitet. Med 

en stark nationell identitet identifierar individen sig med det samhälle den lever i medan den 

etniska identiteten åsyftar specifika etniska grupper. Dessa delar av en kulturell identitet kan 

samvariera konfliktfritt och innebär att migranter kan identifiera sig med det svenska 

samhället samtidigt som identifieringen med den egna etniska gruppen är stark. Vidare kan 

likheter också konstateras med vad Phinney och Devich-Navarro (1997) kallar blandade 

bikulturella. Detta eftersom intervjudeltagarna behöll sina respektive ursprungsidentiteter 

samtidigt som de ansåg sig tillhöra den nya kulturen. 

 

Religionens roll 

Merparten av deltagarna i denna studie hade religiösa bakgrunder. Resultatet visade att detta 

spelade en speciell roll för både upplevelserna av den svenska kulturen och identifieringen 

med densamma. För de deltagare som fortfarande var aktiva i sin tro hade upplevelsen av den 

svenska kulturen formats i enlighet med religionen. Några aspekter av den svenska kulturen 
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hade valts bort då de inte kunde förenas med de religiösa övertygelserna, som exempelvis 

samboförhållanden och alkoholkulturen. Detta innebar dock inte att de förkastade svenskars 

livsstil utan enbart att de valde bort den ur sina egna liv. För några deltagare hade flytten till 

Sverige istället inneburit en möjlighet att välja bort religionen ur sina liv. Deras upplevelser 

av Sverige hade därmed också färgats av religion, fast på ett annorlunda sätt. De hade sett 

företeelser som samboförhållanden som tecken på att religionen saknade reell makt i Sverige 

vilket ur deras synvinkel var något positivt. I samtliga fall kan dock religion sägas vara en 

särskild aspekt av en kultur som kanske är starkare än andra kulturella företeelser. 

 

Slutsatser 

Upplevelsen av en ny kultur är högst individuell och färgas av individens subjektiva känslor 

inför sin ursprungskultur. Allwood (2000) menade att individen inte kan styra över 

tillägnandet av sin ursprungskultur utan att detta sker automatiskt genom att leva i den. Den 

kultur som en individ föds in i fungerar som referensram och den nya kulturen jämförs med 

det kända. När en individ möter en ny kultur har denne dock ett val: att se skillnaderna som 

något dynamiskt och utvecklande, eller att se dem som två oförenliga motsatser. Att välja den 

förstnämnda strategin och därmed lyckas förena svenska ideal med ideal från 

ursprungskulturens ideal kan leda till en känsla av att ha fått vidgade vyer och att ha 

utvecklats som människa. Det omgivande samhällets roll bör därmed vara att ge migranten de 

förutsättningar som krävs för att kunna både tillägna sig den svenska kulturen och utöva sin 

ursprungskultur. På detta har alla att vinna då integrerade individer visat sig vara mer 

hälsosamma och därmed mer förmögna att aktivt bidra till det svenska samhället.  

 

En slutsats är dock att det inte är en smärtfri process att förflytta sig från en kulturell kontext 

till en annan. Resultatet visar att den mest framträdande utmaningen tycks bestå i den 

isolering som är en del av kulturombytet. Inställningen till ursprungskulturen kan också 

påverkas vilket i sin tur kan påverka relationerna med släkt och vänner som lever kvar i 

hemlandet. Känslan av att vara annorlunda i den nya kulturen kan minska med tiden, men 

försvinner aldrig helt, och istället ökar annorlundaskapet i ursprungskulturen. Detta innebär 

dock inte att människor som lever i ett nytt land per automatik känner sig som ”halva 

människor” eller att de har konfliktfyllda identiteter vilket LaFromboise et al. (1993) också 

framhöll. Två kulturers normer kan mötas och bilda nya referensramar utan att individen 

känner sig tvungen att välja den ena eller andra sidan. Istället kan känslan av att ha fler än en 

kulturell tillhörighet fungera stärkande.  
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En slutsats är att en individs definition av sin kulturella identitet är högst subjektiv i den 

mening att det handlar om individens egen upplevelse av sig själv. Samtidigt är kulturell 

identitet i allra högsta grad beroende av omgivningen och social interaktion med andra 

människor. Slutligen är en slutsats att identifiering med ett givet samhälle inte är beroende av 

att individen upplever sig passa in på samtliga normer som finns i omgivningen. Individer 

kan identifiera sig olika mycket med olika delar av en given kultur, utan att därmed behöva 

”välja sida”. Att inte känna sig hundra procent svensk är inte ett hinder för att känslomässigt 

uppleva att Sverige är hemma. Det är i och med det fullt möjligt att känna sig hemma i det 

främmande. 

 

Metodologisk diskussion 

Kvalitativa undersökningar tillåter forskaren att bli en större del av forskningssituationen än 

vad kvantitativa undersökningar gör (Kylén, 2004). Detta eftersom forskaren kommer 

närmare undersökningsdeltagarna i en intervjusituation än vid exempelvis en 

enkätundersökning. Detta har både positiva och negativa aspekter och en av de negativa är att 

forskarens personlighet och egenskaper kan påverka deltagarnas svar. I denna undersökning 

bestod utmaningen i att intervjuaren var svensk och ämnet berörde den svenska kulturen. 

Undersökningens reliabilitet kan därmed ha påverkats då deltagarna möjligtvis inte kände sig 

bekväma att säga saker som kunde uppfattas som stötande. Försök till att motverka detta 

gjordes dock vid varje intervju genom att uppmuntra deltagarna till att prata fritt och 

förutsättningslöst.  

 

Bland deltagarna var spridningen stor vad gäller kön, ålder, ursprungsland och antal år i 

Sverige. Detta bidrog till att kunna fånga upp en mängd olika upplevelser och förutsättningar 

och bidrog därmed till att öka undersökningens bredd. Samtidigt går det att argumentera för 

att en djup förståelse för migranters upplevelser kräver att forskaren sätter sig in i den kontext 

vilken de härstammar från (Ehn, 2000). Detta är inte möjligt när deltagarna kommer från en 

mängd olika kulturer och kan påverka vilka frågor som ställs, respektive inte ställs, vid 

intervjutillfället. Resultatet bör inte generaliseras till samtliga migranter i Sverige och det var 

inte heller syftet med undersökningen. Resultatet hade kunnat bli annorlunda med andra 

deltagare eller om det genomförts vid en annan tidpunkt. De flesta deltagarna var engagerade 

i ideella eller politiska organisationer vilket kan ha påverkat deras bild av Sverige samt deras 

möjligheter till deltagande i svensk kultur. Undersökningens externa validitet hade därmed 
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ökat om ett slumpmässigt urval hade tillämpats. Urvalet gjordes efter etiska och praktiska 

övervägningar då det ansågs viktigt att deltagarna kände sig trygga i intervjusituationen.  

 

Framtida forskning 

Psykologisk forskning kring migration är relativt ovanlig i Sverige och mer kunskap behövs 

inom fältet. Flera och mer omfattande studier som liknar denna behövs för att få en 

övergripande bild av migranters situation i Sverige. Denna undersökning hade med fördel 

kunnat kompletteras av kvantitativa studier kring migranters ackulturationsstrategier liknande 

dem som genomförts i en amerikansk kontext. I denna undersökning upplevde samtliga 

deltagare sig vara integrerade och delaktiga i den svenska kulturen. En kvantitativ, mer 

övergripande, studie hade kunnat fånga upp de individer som upplever sig stå utanför det 

svenska samhället. Sådana undersökningar hade kunnat bidra till förståelse för vilka 

strategier som används av olika individer. Därefter hade samband mellan exempelvis 

ackulturationsstrategier och välmående kunnat genomföras även i en svensk kontext.  

 

I denna studie framkom det att isolering var en stor del av den negativa erfarenheten av att 

byta kultur. I framtiden skulle det kunna undersökas hur denna isolering kan brytas under den 

första tiden i en ny kultur för att förbättra migranters upplevelser. Detta kan göras genom 

kvalitativa intervjuer i större skala, som pekar ut vilka brister som finns i mottagandet av 

migranter. Denna kunskap är värdefull för att kunna påverka migranters situation och skulle 

vara användbar för samtliga offentliga instanser som kommer i kontakt med personer med 

annan kulturell bakgrund. Studier med deltagare från en enda kulturell grupp hade också 

kunnat peka ut kulturspecifika utmaningar och bringa ökad klarhet till debatten. 

 

Framtida forskning skulle även kunna undersöka sambandet mellan individens inställning 

och deltagande i kulturella aktiviteter mer djupgående. Exempelvis skulle korrelationsstudier 

mellan Locus of Control och identifiering med mottagarkulturen kunna genomföras. Detta för 

att undersöka om det finns ett samband mellan intern Locus of Control, det vill säga att 

individen upplever sig kunna påverka sin egen situation, och bikulturell identifiering. 

Deltagarna i denna undersökning menade att deras egen inställning hjälpte till att forma 

upplevelsen av svensk kultur. Det kan därmed finnas anledning att tro att Locus of Control 

kan påverka ackulturationsupplevelsen och individens möjlighet till integration. 
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BILAGA I 

Intervjuguide 

INLEDANDE FRÅGOR 
Hur gammal är du? Ursprungsland? Religion? Yrke (då och nu)? Antal år i Sverige? 
Anledning till flytt? Var bor du nu?  

UPPLEVELSER AV SVENSK KULTUR 
Vill du berätta om hur du upplevde Sverige när du först kom hit? 
Hur kände du inför svensk kultur när du först kom hit? 
Fanns det något som kändes främmande för dig? Berätta! 
Har den upplevelsen förändrats sedan dess? 
Vad tänker du på om jag säger ”svensk kultur”? 
Finns det något beteende som är typiskt svenskt enligt dig? Kan du berätta om det och ge 
något exempel på hur du upplevt det? 
Finns det ett sätt att tänka som är typiskt svenskt tycker du? Kan du berätta om det och ge 
något exempel på hur du upplevt det? 
Vilka likheter kunde du se med din ursprungskultur? 

PÅVERKAN AV ATT LEVA I SVENSK KULTUR 
Har du förändrats på något sätt av att leva i den svenska kulturen? 
Har ditt sätt att tänka kring olika saker förändrats sedan du kom till Sverige? Vad och hur? 
Finns det något i ditt beteende som förändrats sedan du flyttade hit? 
Hur har ditt välmående påverkats av flytten till Sverige? 
Finns det något i din ursprungskultur som du har börjat ifrågasätta sen du flyttade till 
Sverige? 
Hur tror du att människor i ditt hemland skulle tänka om dig ifall du åkte tillbaka? 
Är det något som du upplevt som svårt att anpassa dig till i Sverige? 
Känner du att du måste anpassa ditt beteende till svensk kultur på något vis? Kan du berätta 
och ge exempel på en sådan situation? 

IDENTIFIERING MED SVENSK- RESP. URSPRUNGSKULTUREN 
Om du tänker på din ursprungskultur skulle du kunna berätta om vad det innebär att tillhöra 
denna? 
Skulle du kunna berätta lite om det finns några särskilda förväntningar på människor i din 
ursprungskultur? 
Hur känner du inför detta? 
Är det något du kan identifiera dig med och i så fall hur? 
Finns det saker i din ursprungskultur som du inte kan identifiera dig med? Varför inte? 
I vilka situationer känner du dig XXX (ursprungslandet)? 
I vilka situationer känner du dig svensk? 
Vad i den svenska kulturen känner du att du kan identifiera dig med? Varför och hur? 
Finns det något i den svenska kulturen som du inte kan identifiera dig med alls? 
Upplever du konflikter mellan dessa två kulturer? Hur? Om du inte gör det hur kommer det 
sig tror du? 
Hur påverkar eventuella konflikter dig? 

AVSLUTANDE FRÅGA 
Vilka råd skulle du ge en landsman inför en flytt till Sverige? 
 


