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Abstrakt  

Syftet med denna kvalitativa studie är att erhålla en djupare förståelse för hur migranter 

som har flyttat från Chile samt Bosnien och Hercegovina och bosatt sig i Sverige, 

upplever sin ackulturationsprocess i relation till deras vänskapskrets etniska bakgrund. 

Arbetet fokuserar på migranters subjektiva upplevelse av den egna 

ackulturationsprocessen som sedan analyseras utifrån socialpsykologiska teorier. Dessa 

är social utbytesteori, ackulturation och symbolisk interaktionism samt begrepp som 

tillhör dessa teorier. Genom semistrukturerade intervjuer framkom ett resultat som visar 

att ackulturationen har en påverkan på vem man väljer att etablera en vänskapsrelation 

med. Resultatet visar ansatser till att migranter vars strategi för ackulturation är 

integration i det nya landets samhälle, utvecklar vänskapsrelationer med den etniska 

majoritetsbefolkningen. Det framkom även att ackulturation som tydliggörs i känsla av 

separation och marginalisering leder till att migranter endast vänder sig till vänner med 

tillhörande etnicitet från samma hemland. Vidare visar resultatet att språket är den mest 

bidragande faktorn till integration, följt av arbete och skolutbildning i det nya landet som 

andra viktiga bidragande faktorer.  

Nyckelord: migration, ackulturation, vänskapsrelationer, kultur, etnicitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract  

The aim of this study is to obtain a deeper understanding for how immigrants who 

migrated from Chile and Bosnia and Herzegovina and are residing in Sweden, experience 

their acculturation process in relation to their friendship relations’ ethnical background. 

The research focuses on immigrants’ subjective experience of their own acculturation 

process which is then analyzed with social psychological theories including Social 

exchange theory, Acculturation and Symbolic interactionism, together with concepts 

belonging to these theories. Through semi structured interviews, a result emerged which 

shows that the experienced acculturation has an influence on whom one chooses to 

establish a friendship relation with. The result shows that immigrants whos acculturation 

indicates towards integration in the host country tend to develop friendship ties with 

people of the ethnical majority population. Acculturation made clear in a feeling of 

separation and marginalization results in that the immigrant solely turns to friends 

belonging of the own ethnical country of birth. Furthermore, the result shows that 

language is the most contributory factor for integration, followed by work and schooling 

in the host country as other important contributory factors.  

Keywords: migration, acculturation, friendship relations, culture, ethnicity  
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Förord 

Akronymer som förekommer i denna studie har använts för att säkra anonymitet för 

respondenter som deltagit i studien. Respondenterna anordnas efter länderna Bosnien och 

Hercegovina (B) samt Chile (C). Varje respondent har tilldelats en siffra, och beroende 

på var personen kommer ifrån har de bokstaven (B) eller (C), följt av sin siffra: 

exempelvis B1 och C1.   

 

Vi vill tacka alla respondenter som bidragit till att denna studie har kunnat utföras. Ett 

stort tack går till våra familjer och vänner som har stöttat oss under detta året och 

motiverat oss.  

Tack till våra lärare på Socialpsykologiska programmet som har givit oss denna 
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1.  Introduktion 

1.1 Inledning 

I slutet av 2016 var antalet migranter som är bosatta i Sverige nästan 1.7 miljoner. Det 

politiska målet för dessa är att de ska integreras in i det svenska samhället (Statistiska 

Centralbyrån, 2017). Även fast detta är målet, ser verkligheten annorlunda ut. Det är ett 

faktum att inte alla migranter får en lyckad integrering i samhället. Med anledning av att 

individer utgör ett samhälle, är detta är ett samhällsproblem som inte endast märks på 

makronivå, utan även mikronivå bland individer. Eftersom Sverige idag är ett 

multikulturellt land, är det viktigt att alla utländskt födda blir fullt integrerade och blir en 

del av det svenska samhället.  

 

Under många år har Sverige försökt verka för ett mer integrerat samhälle (Regeringen, 

2017). Olika åtgärder har vidtagits mot ett mer integrerat samhälle men det sker inte över 

en natt. Forskningen om detta samhällsproblem söker sällan fokusera på immigranters 

upplevelser och strategier för ackulturation i relation till deras vänskapsrelationer. Istället 

läggs endast stor vikt vid statistisk fakta och inte kvalitativ forskning inom området. I 

fråga om immigranters subjektiva upplevelser av migrationen och anpassningen i det nya 

samhället, är det ekonomiska faktorer och motiv, respektive anledningar till den 

livsförändrande flytten, som det läggs betoning på. Med detta som grund kan det 

konstateras att det inte finns tillräckligt med forskning för att få en god förståelse för de 

subjektiva upplevelserna av immigranternas ackulturation, särskilt med de 

vänskapsrelationer som uppstår inom, eller som följd av denna process. När en individ 

flyttar från sitt ursprungsland, och bosätter sig i ett nytt samhälle, blir denne  omedelbart 

en del av minoritetsbefolkningen. För att man ska nå vårt lands mål, att migranter ska 

vara en del av det nya samhället, måste man använda sig av strategier då detta mål inte 

överensstämmer med alla migranters personliga mål eftersom alla migranters mål 

nödvändigtvis inte är att integrera sig i samhället. Dessa kan leda till att migranterna 

antingen införlivar den ursprungliga kulturen med den nya eller motsatsen till det, att de 

helt lämnar sin ursprungliga kultur eller att de inte anamma den nya kulturen 

överhuvudtaget. På grund av detta, eftersträvar vi i detta arbete att försöka förstå 
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migration i Sverige utifrån migranters upplevda livshistoria och upplevelser. Således är 

vår studie inriktad på individnivå.  

 

Problematiken med segregation pågår än idag och präglar i synnerhet storstäderna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Det gäller framförallt inom städernas förorter där det 

finns en hög koncentration av personer födda utomlands samt unga med utländsk 

bakgrund (Svenska Dagbladet, 2016). Ett grundläggande problem som vi vill undersöka 

är ett socialt fenomen som kan lägga hinder i vägen för en enskild migrants integration i 

vårt samhälle. Detta kan medföra en känsla av utanförskap och det innebär inte endast 

problem för individerna som upplever utanförskapet, utan även samhället då det leder till 

arbetslöshet samt ett ekonomiskt beroende av staten. Detta visas tydligt enligt Svenska 

Dagbladet (2016) där skribenten uppvisar fakta för att det ökande utanförskapet i 

storstäderna har en koppling till bristande integration. Vår studie syftar särskilt på att 

undersöka om migranters val av vänner, har en betydande roll för deras integration. Detta 

är viktigt att undersöka även om, och hur migranters vänner och deras etniska samt 

kulturella bakgrund påverkar migranternas egna integration positivt eller negativt då 

personer i ens omgivning har både en direkt samt indirekt påverkan på en själv.  

 

Som det framgår av i ett senare kapitel i vår studie, finns det inte mycket forskning om 

hur etniska vänskapsmönster bland utrikesfödda påverkar deras ackulturationsprocess. 

Det som finns i stor utsträckning är kvantitativa studier med fokus på statistik, men tyvärr 

inte tillräckligt med kvalitativa studier inom detta området. Detta arbete ämnar att ge röst 

till migranters subjektiva upplevelser kring deras ackulturationsprocess, samt lägger vikt 

vid deras etniska vänskapsmönster. Värdet i denna kvalitativa studie ligger i att 

immigranter från Chile och forna Jugoslavien, som varit bosatta i Sverige i minst 10 år, 

berättar sina livsupplevelser. Anledningen till detta urval beror på att dessa två 

folkgrupper har en historia med migration till Sverige under 70-talet. Detta på grund av 

forna Jugoslaviens arbetskraftsinvandring och statskuppen i Chile 1973. Vi förmodar att 

detta är något som gör det enklare för and chilenare och bosnier som kom till Sverige 

under en senare tid, att forma vänskapsrelationer med de egna etniska grupper.  
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Det är viktigt att ta upp kopplingen mellan migranters vänskapskrets i relation till etnicitet 

eftersom detta kan påverka deras ackulturationsprocess i det nya samhället. Deras val av 

vänner kan ha en inverkan på hur ackulturationsprocessen ser ut då nätverket kan skapa 

negativa känslor som bland annat utanförskap och identitetsförvirring, men även positiva 

känslor som positiv inställning till arbete. Som tidigare nämnts har personer i ens 

omgivning en både direkt och indirekt påverkan på en själv, som kan förklaras med den 

socialisationsprocess som varje individ genomgår från födseln och utvecklar under livets 

gång. Genom att få förståelse för hur migranter väljer att socialiseras och integreras med 

andra individer, och även med vilka, vare sig dessa är andra utrikes födda eller den etniska 

majoritetsbefolkningen, blir det möjligt att få en bättre förståelse denna process.  

 

Denna studie har socialpsykologisk relevans eftersom fokus ligger på mänskliga 

interaktioner, vilket socialpsykologi handlar om. Socialpsykologi berör även hur 

omvärlden påverkar individen och dess utveckling.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer skapa en djupare 

förståelse av hur personer som har flyttat från Chile samt Bosnien och Hercegovina, för 

minst 10 år sedan och bosatt sig i Sverige, upplever sin ackulturationsprocess i relation 

till deras vänskapskrets etniska bakgrund. De två grupperna skall inte jämföras med 

varandra. Syftet berör även hur detta mönster kan relateras till de fyra strategierna för 

ackulturation som är integration, separation, assimilation och marginalisering som finns 

under punkt 2.2.1.  

 

Studien förankras i tre forskningsfrågor. Frågorna följer nedan;  

1.   Hur ser vänskapskretsen ut, med fokus på vänner etniska tillhörighet? 

2. Hur upplever utländskt födda personer i Sverige sin ackulturationsprocess utifrån 

ackulturationsstrategier?  

3. Hur kan den etniska bakgrunden inom vänskapskretsen relateras till personernas 

ackulturationsstrategier?  
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1.3 Disposition  

I avsnittet Teoretiska utgångspunkter beskrivs vilka teorier som används i vår studie. 

Dessa teorier används som verktyg för analysen av resultatet. Teorierna återkopplas sedan 

till resultatet för ytterligare ökad förståelse av det funna resultatet. Teorierna som används 

är social utbytesteori, symbolisk interaktionism och ackulturation. I avsnittet Tidigare 

forskning, tas vetenskapliga artiklar upp som är relevanta för denna studie och området 

som studeras. Dessa sammanfattas och deras relevans till studien förklaras. Vidare är 

avsnittet Avgränsning som avser att förklara varför vissa aspekter eller 

undersökningsområden inte har tagits med i denna studie. Exempel på det är att vår studie 

inte avser att jämföra de två urvalsgrupper som har valts ut. Dessa finns istället till för att 

avgränsa området så mycket som möjligt, då det annars hade blivit för brett.  Under 

avsnittet Metod finns 11 underrubriker som avser att ge läsaren en detaljerad beskrivning 

av bland annat, vilken metod som använts för datainsamling. Nästa underrubrik beskriver 

kortfattat frågeformuläret som användes, med ett exempel tillgängligt. För att se hela 

frågeformuläret se bilaga 1. Vidare i underrubriken urval, beskrivs det hur och varför 

respondenterna i denna studie valdes. En underrubrik till dessa har utformats för att ge 

bakgrundsinformation om samtliga respondenter. De har delats upp i bosniska och 

chilenska respondenter för att lätt kunna urskilja grupperna. Vidare beskrivs de etiska 

överväganden som finns inom forskning och hur studien har anpassats till dessa under 

arbetets gång. Nästa underrubrik avhandlar huruvida studien uppnått kriterierna för 

validitet och reliabilitet. Det beskrivs att kvalitativa studier har svårt för att uppnå dessa 

kriterier och en beskrivning av skälen till varför tillkommer. Underrubriken som följer 

avser att beskriva tillvägagångssättet detaljerat med bland annat kodningsprocess samt 

hur intervjuerna gick till. I de resterande två avsnitten beskrivs och motiveras val av 

analysmetod samt hur transkriberingsprocessen gick till med hjälp av metodböcker. 

Exempel på transkribering finns med i denna underrubrik. En sammanfattning av 

resultatet följer därefter. Här finns den insamlade datan som sammanställs. Datan 

analyseras utförligt med den teoretiska utgångspunkten som verktyg. Det sista avsnittet 

är Diskussion och slutsats. Detta avsnitt innehåller ett resonemang av resultatet i relation 

till den tidigare forskningen. Avslutningsvis innehåller även detta avsnitt positiva och 
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negativa aspekter med tillvägagångssättet för arbetet samt vilka synvinklar som kunde tas 

i beaktande för att förbättra arbetet.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter  

Under denna punkt förklaras först de teoretiska utgångspunkterna som denna studie har 

formats utefter. Dessa kommer att användas som verktyg för analysering av den 

insamlade datan i avsnitt 6. Det teoretiska ramverket består av Symbolisk interaktionism 

och John W. Berrys ackulturationsmodell samt social utbytesteori med fokus på 

interpersonella relationer och begreppet kultur.  

2.1 Symbolisk interaktionism 

Inom symbolisk interaktionism anses det att integration mellan individer sker i form av 

språk och gester samt att de använder de sig av signifikanta symboler. Dessa symboler 

kommer oftast i lingvistisk form men inte exklusivt eftersom mänsklig kommunikation 

även sträcker sig till kroppspråk. Själva innebörden av orden som sägs, påverkar 

reaktionen hos den som kommunikationen är riktad mot. Likaså hos talaren själv och i 

vissa fall ett nästan förbestämd utfall som till exempel vid fall av en nödsituation när 

någon säger “jag har bröstsmärtor” där de allra flesta kommer  vara förberedda att agera 

på ett liknande sätt. Genom användningen utav dessa symboler får människor 

självkontroll över deras ageranden och ger oss självmedvetenhet (Hewitt & Shullman, 

2010, ss. 6-8).  

 

2.1.1 Självet 

Så som det tidigare påpekats är språk en viktig del av den mänskliga interaktionen och 

Mead (1964) förklarar att det är en väsentlig del för utvecklingen av självet. Det innebär 

att självet är något dynamiskt som förändras och formas genom sociala erfarenheter. 

Självet är alltså något som framstår efter födseln när individen kommer i kontakt med  

sociala erfarenheter och språk. (Mead 1964, s. 199-200) 

 

2.1.2 Generaliserade andre  
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Den självmedvetna individen har förmågan att se sig själv som ett objekt genom interna 

abstrakta dialoger med sig själv. Denna ståndpunkt sker genom den generaliserade 

andre som består av andra individers attityder mot sig själv som ger möjlighet för att 

utveckla självet. Dessa attityder som tas emot av individen kommer från en organiserad 

gemenskap eller en social grupp. Genom att anamma attityder från gruppen blir 

individen medveten om sig själv som ett objekt och kan därmed utveckla en 

personlighet. Processen leder till att individens egna attityder influeras av gruppen eller 

den sociala organisationen som denne är medlem i. Ett exempel är hur någon som är 

medlem i ett politisk parti som denne själv identifierar sig med, tar efter hela partiets 

kollektiva attityder mot samhället (Ibid,. 218-221). 

 

Eftersom det svenska språket är ett stort hinder för nyanlända personer vid socialisering 

med svenska medborgare förekommer det oftast att de söker sig till andra immigranter 

med liknande erfarenheter och språk. Detta kan i sin tur leda till att de finner en kultur 

som liknar deras egna och därför utvecklar relationer inbördes. I Nya Zeeland fann man 

att immigranter från NESB, från icke-engelsktalande bakgrunder, hade svårare att finna 

anställning än engelsktalande personer. Detta berodde på att språkkunskaper och 

abiliteten för interkulturell kommunikation inte fanns eller var otillräcklig. Det är mer 

sannolikt att immigranter som erhåller bättre språkkunskaper kommer att bygga 

kontaktnätverk i informationssyfte, finna sysselsättning och integrera sig i samhället än 

de som saknar dessa språkkunskaper (Lee, Cynthia F. K., Elinor L. Brown, and Alexander 

S. Yeung. 2012, s. 104). Det är också troligt att när dessa immigranter har utvecklat sitt 

första kontaktnät i det nya samhället, att de influeras av den generaliserade andre när det 

gäller hur de tar ställning till andra aspekter av det sociala livet. Framför allt sker detta 

vid skapandet av nya vänskapsrelationer.    

 

2.2 Ackulturation  

Ackulturation är benämningen på den kulturförändring som uppstår när individer flyttar 

från sitt hemland och bosätter sig i ett nytt land och samhälle. Individerna tillhör inte 

majoritetsbefolkningen där en ny kultur med bland annat nya beteendemönster och 
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normer möter migranterna. Det handlar om hur minoritetsbefolkningen står i relation till 

det nya samhället de kommit till (Almqvist, 2006, ss. 91-92). Ackulturation är förståelsen 

för de fenomen som uppstår när en individs etniska kulturmönster ändras eller påverkas 

av ett annats lands kultur (Berry, et al. 2002, s. 349).  

Eftersom en ackulturationsprocess inte är successiv, betyder detta att individer inte 

nödvändigtvis behöver känna en starkare identifikation till det nya landet ju längre tid 

denne har varit bosatt där. Denna process sker i två dimensioner där fokus ligger i hur 

stor utsträckning immigranten tar avstånd från den etniska kulturen samt hur mycket 

denne engagerar sig i det nya samhället och hur man tar till sig den nya kulturen. Hur 

denna process ser ut, beror på individen själv samt den etniska folkgruppen och samhället 

(ibid., s. 92). Man brukar tala om strategier för ackulturationsprocessen. Individer 

använder sig av dessa strategier och genom dessa äger ackulturation rum (Berry et al. 

2002, s. 353).  

 

2.2.1 Strategier för ackulturation  

Integration uppstår när man väljer att bibehålla den etniska kulturen samtidigt som 

kontakt och utbyte med andra folkgrupper sker. Olika etniska gruppers försök och strävan 

till en integrerande del utav ett större nätverk (Berry et al. 2002, s. 354.). Karaktärsdragen 

för integration är att man, som nämnt ovan, behåller gemenskapen och tillhörigheten med 

den etniska gruppen men samtidigt engagerar sig i majoritetsgruppen i samhället 

(Almqvist, 2006, s. 93).  

 

Assimilation handlar om att migranternas relationer till majoritetssamhället är de 

viktigaste och man väljer bort ursprungskulturen. Man anammar det nya landets bland 

annat språk, kultur och beteendemönster. Man interagerar främst med individer med 

härkomst från det nya landet och man undviker relationer med personer från den 

ursprungliga folkgruppen (Almqvist, 2006, s. 92).  

 

Vid separation ligger fokus på den egna ursprungskulturen och man värderar de egna 

levnadssätten, sederna och traditionella värderingarna mer än det nya landets. Man lägger 

inte stor vikt, om ens alls, vid att införliva den egna kulturen med kulturen i det nya landet 
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man bosatt sig i. Relationer till majoritetsbefolkningen undviks och relationer till 

ursprungsbefolkningen prioriteras (ibid., 2006, s. 92).  

 

Marginalisering uppstår när det inte finns intresse för bibehållning av den egna 

ursprungskulturen men inte heller strävan efter att bli en del av det omgivande samhället 

(Berry et al. 2002, ss. 354-355). Man har alltså valt att ta avstånd från både den egna 

gruppens kultur samt ta avstånd från majoritetssamhället (Almqvist, 2006, s. 93).  

 

Ackulturation och de fyra olika varianterna är relevanta begrepp till forskningsfrågorna. 

Detta med anledning av att frågorna fokuserar på hur migranter upplever sin 

ackulturationsprocess med hjälp av de fyra strategierna för ackulturation, samt om dessa 

strategier har koppling till individens val av vänskapskrets baserat på den etniska 

bakgrunden.  

2.3 Social utbytesteori 

Social utbytesteori innebär att det sociala livet är en serie av transaktioner. Dessa 

transaktioner är utbyten av olika resurser som kan bestå av bland annat pengar, gåvor 

eller starkare motivatorer som kärlek (Rogelberg, 2007, ss. 733, 734).  

En komponent i denna teori är interpersonella relationer. Dessa kallas för sociala 

utbytesrelationer och präglas av starka emotioner mellan individer, till skillnad från 

ekonomiska transaktioner. Detta resulterar i att sociala utbytesrelationer har en större 

öppenhet där man inte vet vad man får i gengäld och medför större risker och sårbarhet. 

Med detta sagt leder sociala utbytesrelationer till både tillit och trygghet i individen man 

har ett sådant utbyte med. Samtidigt medför ömsesidiga, balanserade och gynnsamma 

utbyten till att individer som deltar i utbytet skapar större tillit till varandra samt ökar 

lojaliteten och engagemanget bland de inblandade parterna (Rogelberg, 2007, s. 734, 

735).    
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2.4 Kulturbegrepp  

Kultur är ett socialt fenomen och definieras som en delad minoritet eller fördelad 

förståelse inom en grupp, samhälle eller land (Gärling & Biel, 2012, ss. 182-183).  Kultur 

uppstår i adaptiva samspel mellan människor och är något som överförs mellan 

tidsperioder och generationer. Det har även påpekats av psykologer att inga kulturer är 

avskilda eller “rena” utan är inblandade i varandra som hybrider. Kulturen har en stor 

effekt på individens förmåga att fatta beslut och dennes bedömningar. Detta beror på att 

denna förmågan är beroende av ett sammanhangs egenskaper och är påverkad av olika 

skillnader mellan samhällen (Ibid,. s. 187). Planering är exempel på dessa typ av beslut 

där den annorlunda sociala kontexten bidrar till att skapa skillnader inom kulturella 

beslutfattande. Precis som det förklaras att det kan vara irrelevant för någon i ett U-land 

att planera en högre utbildning på grund av ekonomiskt svårighet, är det möjligt att vissa 

migranter påverkas av detta vid skapandet av vänskapsrelationer och vilka etniciteter de 

dras till.  

 

3. Tidigare forskning     

Tidigare forskning i vår studie består av både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsartiklar. Forskningen som hittats har främst studerat migranter från andra 

länder än vad som är fallet i denna studie. Dock tas även forskning inom samma område 

som denna studie med. Samtliga artiklar handlar om personer som migrerat och bosatt sig 

i västerländska länder såsom USA, Sverige och Tyskland. Artiklarna berör 

sammanfattningsvis områden som handlar om immigranters vänskapsrelationer med 

fokus på etnicitet samt deras ackulturationsprocess. Forskning som omfattar migranters 

ackulturation i Sverige berör mestadels majoritetsgruppen av immigranter i Sverige vilka 

är migranter från Afrika och Mellanöstern. Vid forskning angående chilenare och 

personer från det ursprungliga Jugoslavien, ligger fokus vid andra frågor som inte 

fördjupar sig i vänskapsrelationer som skapas. Fokus inom det forskningsområdet ligger 

främst vid integrationsfrågor kopplade till arbetsmarknaden.  
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3.1 Tidigare forskning om ackulturation  
Verkuyten och Martinovic (2012) menar i sin artikel “Immigrants’ National 

Identification: Meanings, Determinants, and Consequences”, att personer som migrerat 

till Tyskland från Turkiet upplever att de identifierar sig med både den tyska och turkiska 

kulturen. Med anledning av detta anser författarna att den etniska identiteten och 

identifieringen man upplever gentemot det nya landet kan vara integrerade och att det inte 

behöver vara antingen separation eller assimilation när man bosätter sig i ett nytt land. 

Vidare skriver Verkuyten och Martinovic (2012) att studiens resultat visar att 

immigranternas etniska folkgrupp i Tyskland ställer krav och har informella regler. 

Deltagarna i studien beskriver att det exempelvis kan ses som förräderi mot 

ursprungslandet om man försöker efterlikna och anpassa sig till det nya landets kultur 

genom beteenden och normer. Även språket spelar roll här då det är oönskat från vissa 

att man talar det nya landets språk eftersom det, enligt dem, tyder på att att man är illojal 

mot sin folkgrupp och sitt hemland. Detta kan göra det svårt för immigranter att integrera 

sig i samhället. Artikeln ovan har relevans till vår studie eftersom vi bland annat vill ta 

reda på hur ackulturationsprocessen påverkar individer som migrerat till ett nytt land samt 

hur det etniska mönstret påverkar ackulturation strategierna. En koppling mellan 

ackulturationsstrategierna och artikeln kan dras då man studerar hur en 

minoritetsbefolkning förhåller sig till ett nytt samhälle och dess kultur. Detta är till en 

viss del vad vår studie har som syfte.  

 

Ytterligare visas olika sociala processer vid ackulturation hos migranter i artikeln 

“Understanding cultural experiences: a qualitative study of Kenyans in America”, skriven 

av Tara Rava Zolnikov (2015). Studien visar att kenyaner som varit bosatta USA i 2-18 

år har det svårt att anpassa sig till den nya kulturen eftersom hemlandets kultur, normer 

och beteendemönster är mycket olikt det nya landet. Det deltagarna lade fokus vid 

berättandet av svårigheterna de upplevde var bland annat kommunikation eftersom det 

fanns språksvårigheter i början av deras ankomst till USA. Deltagarna i studien säger att 

de enklast kommunicerar om olika tankar de har och känslor via ursprungsspråket 

swahili. Samtliga tycker att valet av språk man väljer att använda sig mest av beror på 

vilka vänskapsrelationer man har. När de interagerar med andra kenyaner väljer de att 
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tala modersmålet swahili och inte engelska. En annan medverkande upplevde att han blev 

retad på grund av hans annorlunda accent när han talade engelska och det uppstod 

svårigheter i att förstå vad han menar. Författarna beskriver detta som en bidragande 

faktor till varför kenyaner kan ha svårt för att ta till sig det nya landets språk. Dock visar 

resultatet att det hos vissa, längs med några år efter bosättningen i det nya landet fanns en 

naturlig övergång från hemlandets språk till det nya språket. 

 

“School Adjustment and Friendship Quality of First- and Second-Generation Adolescent 

Immigrants to Spain as a Function of Acculturation” av Valdivia, Scheider och Carrasco 

(2016), är en kvantitativ studie vars syfte är att fastställa innebörden av ackulturation hos 

unga immigranter i Spanien och hur det kan relateras till deras  identifikation med  både 

värdkulturen och deras ursprungliga kultur samt sociala liv i form av trivsel i skola och 

vänskapsrelationer. Studien visade att integrerade ungdomar var generellt bättre på 

skolanpassning men att det inte var signifikant högre än till exempel den assimilerade 

gruppen. Resultatet för vänskapsrelationer visade att den segregerade gruppen 

identifierade sig själva med deras ursprungliga bakgrund istället för värdlandet. Resultatet 

tyder på att bibehållandet av ens utländska ursprung är länkat, dock inte med stor 

marginal, till bättre vänskapsrelationer. Dessa immigranters vänner består av andra 

individer som tillhör samma kultur som deras ursprungliga kultur samtidigt som 

författarna uppmanar att resultatet visar en tendens till en “etnisk inkapsling” bland dessa 

ungdomar (ibid,. 2016)  

 

Artikeln “Xenophobia, Ethnic Community and Immigrant Youths’ Friendship Network 

Form”, skriven av Jenny Hsin-Chun Tsai (2006) handlar om första- och andra 

generationers taiwaneser som bosatt sig i USA. Resultatet de kom fram till är att 

språksvårigheter var en bidragande faktor till varför unga taiwaneser valde att inte 

interagera med majoritetsbefolkningen. Bristande kunskaper i det engelska språket gjorde 

att de blev nervösa när de talade med amerikaner. De upplevde även att många blir 

irriterade när man inte kan språket och en deltagare svarade att han inte ville ställa frågor 

i skolan för att undvika att folk ska bli irriterade på honom. Författaren kom fram till att 

en otillräcklig kunskap inom engelskan leder till segregation mellan 
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minoritetsbefolkningen och den etniska ursprungsbefolkningen i det nya landet eftersom 

det skapade en “vi-och dem känsla”.  

 

“Language, ethnic identity, and the adaptation of Turkish immigrant youth in the 

Netherlands and Sweden” av Vedder & Virta (2005), är en kvantitativ studie med avsikt 

att studera hur migrationspolitik och språkpolitiken inom Sverige och Nederländerna 

påverkar anpassningen av unga andra-generationens turkar. Detta studeras genom att testa 

validiteten av 3 modeller där dessa modeller representerar ackulturation strategier i form 

av flerspråkighet samt genom att titta på ackulturationsstrategier inom dessa samhällen. 

Metodiken bestod av ett frågeformulär med 158 deltagare från Nederländerna och 237 

från Sverige. Deltagarna var mellan 13 till 18 år gamla och var antingen födda i respektive 

länder eller emigrerade dit innan de fyllde 7 år.  Resultatet visade att språk-assimilation 

dominerade som strategi för ackulturation i Nederländerna. Det kan bero på landets 

språkpolitik då staten uppmanar denna typ av språk- assimilation som följd av den 

tidigare flerspråkighets politiken som  ansågs vara ett misslyckande och slöseri med 

pengar (Ibid. 2005). I fallet av det svenska urvalet visade det sig att bevarandet av 

hemspråket och ett utvecklande av den etniska identiteten som den dominerande strategin 

till skillnad från integration eller assimileringen i Nederländerna. Det kan återigen 

förklaras med att det fram till år 1990 fanns ett starkt driv inom det svenska samhället för 

bevarandet av hemspråk både bland minoritetsgrupper och politiker. Fastän den politiska 

inställningen har förändrats har det inte påverkat hur de unga, andra generationens turker 

uppskattar deras hemspråk vilket anses vara en källa till deras etniska identitet (Ibid. 

2005).  

 

3.2 Tidigare forskning om intra/inter etniska vänskapskretsar.   
“The Inter-Ethnic Friendships of Immigrants with Host-Society Members: Revisiting the 

Role of Ethnic Residential Segregation” från Elmar Shlueter (2012) är en tysk studie med 

syftet att ge en ny inblick i segregation och undersöka hur segregerade bostadsområden 

förklarar immigranters inter-etniska relationer med tyska medborgare. Studien använder 

sig utav empirisk kvantitativ data i form av frågeenkäter designade för migranter bosatta 

i Duisburg samt kvalitativa intervjuer från migranter utan tyskt medborgarskap. Det som 
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framstår i resultat visar att personer med utländsk bakgrund som var födda i Tyskland, 

med bättre språkkunskaper, var de som hade mer frekventa vänskapsrelationer med andra 

medborgare av värdlandet. Relaterat till segregation blev det uppenbart att migranter som 

var bosatta i segregerade stadsdelar som kännetecknas av ett högre procenttal av 

utländska etniciteter, hade mindre chans att utveckla inter-etniska vänskapsrelationer med 

tyskar (ibid. 2012). Relevansen från den nämnda undersökningen till denna studie är i 

form av att många immigranter i Sverige är bosatta i segregerade områden. Därför finns 

möjligheten att en eller flera utav respondenterna är bosatta i dessa områden vilket kan 

vara ett påverkande faktor för hur deras upplevelser av skapandet av vänskapsrelationer 

har sett ut.  

 

“Living together in multi-ethnic cities: People of migrant background, their interethnic 

friendships and the neighbourhood” av Pratsinakis, Hatziprokopiou, Labrianidis och 

Vogiatzis (2017), är en kvantitativ studie med syftet att utforska inter-etniska 

förhållanden inom europeiska städer i förhållanden till migranternas grannskap. Den 

kvantitativa undersökningen samlade in information angående migranternas sociala 

nätverk och genomfördes inom 18 bostadsområden som tillhör 6 europeiska städer. Dessa 

är Lisbon, Bilbao, Thessalonica, Rotterdam, Vienna och Warsawa.  Resultatet visar att 

det trots förekommande svårigheter relaterade till migration, som kulturkrockar och 

socioekonomiska ojämlikheter i städerna, inte är ovanligt med inter-etniska 

vänskapsrelationer. De mest förekommande relationerna var mellan migranter och 

landets majoritetsbefolkning (Ibid,. 2017). Tid, därmed inte grannskapet, framstår som 

den mest påverkande faktorn och förklaras med att migration är en process som 

destabiliserar migranternas sociala nätverk som dessutom reducerar deras kulturella 

kapital (Ibid,. 2017).  

 

Artikeln “Friendship Homophily Among Ethnic German Immigrants: A Longitudinal 

Comparison Between Recent and More Experienced Immigrant Adolescents”, skriven av 

Titzmann & Silbereisen (2009), är en kvantitativ studie som undersöker immigranters 

tendens att föredra och förhålla sig till samma etnicitet angående vänskapsrelationer. 

Äldre, mer erfarna och tyska immigranter från det gamla Sovjetunionen i Tyskland 
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jämförs med nyanlända etniska tyskar där de erfarna skiljs åt efter deras tid som bosatta i 

landet, med 7 år eller mer, och de mindre erfarna migranter under det strecket. Enkäter 

fylldes i av 272 migranter som klassades som erfarna och 218 som nykomlingar. 

Resultatet av studien visade framför allt att nykomlingarna rapporterade konsekvenser i 

form av mer motstånd från föräldrarna och mindre användning av det nya språket samt 

mer diskriminering i allmänhet. Det är något som författaren ansåg var ett förväntat 

resultat för denna typ av grupp. I gruppen med nykomlingar framkom det att 75% av 

deras rapporterade vänner var av tysk härkomst med en lutning nedåt med 2% för varje 

år passerad i studien. För de mer erfarna immigranterna låg siffran för vänner av samma 

etnicitet på 65%. Det nämns att även detta var ett väntat resultat som inte avviker i stor 

grad från tidigare forskning där denna studiens utfall jämförs med en studie om andra 

migranter från sovjetunionen där deras ackulturationsprocess i USA varade omkring 5 till 

7 år (Ibid,. 2009, 301-310).  

 

3.3 Tidigare forskning i Sverige befattande chilenare och bosnier som urval. 

“The Performance of Early Age Migrants in Education and the Labour Market: a 

Comparison of Bosnia Herzegovinians, Chileans and Somalis in Sweden”  skriven av 

Behtoui & Olsson (2013), är en kvantitativ studie som har utfärdats i Sverige. Avsikten 

är att examinera hur unga immigranter från Chile, Bosnien och Hercegovina och Somalia 

presterar inom utbildning och arbetsmarknaden i jämförelse med infödda barn av etniskt 

svenska föräldrar. Urvalsgruppen består av unga människor från åldrarna 20 till 30, år 

2010. Dessa har delats in tre olika grupper som omfattar de olika utländska bakgrunder 

och “generationer”. Inom den första gruppen befinner sig individer som immigrerade till 

Sverige från Bosnien, Chile och Somalia innan de fyllde femton år. Den andra gruppen 

består av chilenare som är födda i Sverige med två chilenska föräldrar, den så kallade 

“andra generationen”, där de flesta föräldrar emigrerade till Sverige under 1970-talet. Den 

tredje och sista gruppen omfattade en slumpmässig utvald grupp av en 10% av alla unga 

svenskar, födda i Sverige med två infödda svenska föräldrar, och fyller funktionen som 

en referensgrupp. Datainsamlingen är huvudsakligen från databasen LISA och bestod 

totalt av 16 695 individer (Ibid,. 2014).  
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Resultatet, som även delade in de nämnda personerna i olika åldersgrupper, visar olika 

skillnader och fördelar respektive motgångar mellan de olika grupper som inte endast var 

begränsade till deras ursprung. Inom utbildningssektionen visade det sig att bosniska 

immigranter var högre utbildade än de infödda barnen i Sverige. Medan chilenska och 

somaliska grupper hade en ogymnsamn omständighet. Ett statistiskt signifikant resultat 

som demonstrerades var skillnaden mellan den yngre chilenska gruppen (1.75) av 

immigranter och den andra generationen (Chile 2) som hade en betydligt större fördel. 

När dessa två grupper ställdes tillsammans mot gruppen av chilenare som var äldre vid 

ankomsten(1.5), indikerade resultatet på en sämre prestation vid utbildningen för den 

äldre gruppen jämfört med dessa två andra grupper. Detta tyder på att åldern har en 

signifikant påverkan för nivån av utbildningen som immigranterna erhåller där den andra 

generationen och de som ankom till Sverige vid tidig barndom har en fördel (Ibid,. 2014). 

Prestationen inom arbetsmarknaden visade att grupperna med högst sysselsättningsnivå 

var bosnier och andra generationens chilenare och den somaliska gruppen sist. Det 

förklaras genom en rad olika faktorer som exempelvis att individer med högre utbildning 

och mer arbetserfarenhet genererar högre årsinkomst. Föräldrarna och deras 

utbildningsnivå  har också en stor betydelse för detta resultat. Det innebär att bosniska 

migranter som redan har ett kontaktnät vid flytten till Sverige från arbetskraftsinvandring 

och andra generationens chilenare som är födda här har bättre förutsättningar än de andra 

grupperna och likaså de förutsättningar som infödda svenska unga har (Ibid,. 2014).  

 

“The Integration of Immigrants in Northern Sweden: A Case Study of the Municipality 

of Strömsund” av Cvetkovic (2009), är en kvalitativ studie med syftet att undersöka 

integrationsprocessen i relation till ett projekt i norra Sverige. Projektet var avsedd som 

en lösning på social segregation inom koncentrerade förorter och det oroliga låga antalet 

invånare i Strömsund. Lösningen var att erbjuda omplacering till familjer med utländsk 

bakgrund. Målet för studien var att analysera hur dessa migranter har integrerats i 

kommunen, vad  motivet var och vad dessa familjer personligen fick investera samt vad 

de fick utav det. Urvalet för denna studie bestod av fyra chilenska familjer som kom till 

Sverige redan under 1970-talet, åkte tillbaka till hemlandet under 1990, och slutlligen 

flyttade till Sverige igen. De andra fyra familjer bestod av kvalificerade läkare förutom 
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en person och kom ursprungligen ifrån olika delar från den omfattande Sovjetunionen. 

Ingen utav dessa hade någon tidigare erfarenhet av att bo i Sverige och fick information 

av projektet från en kampanj i deras länder. Proceduren för datainsamlingen bestod av 19 

semi-strukturerade intervjuer mellan åren 2005 och 2006. Elva av dessa var intervjuer 

med individer som på något sätt hade varit involverade i projektet medan de andra åtta 

intervjuerna var med de respektive familjer som hade flyttat och bott i Strömsund i drygt 

1.5 år (Ibid,. 2009). Resultatet visar att projektet blev en succé då dessa familjer uppnådde 

kravet för integration, det vill säga att bli en fungerande del av samhället genom sociala 

roller med hjälp av bland annat den positiva inställningen från lokalbefolkningen under 

ackulturationsprocessen. Detta skedde på grund av att alla familjer vid tiden av intervjun 

försörjde sig själva (eller var på god väg) och redan kommunicerade med 

lokalbefolkningen. Trots de olika motiven som ledde till migrationen fanns det inga 

skillnader i vad som gällde integrationen mellan de chilenska och de ryska familjerna. 

Båda grupperna nämnde att anledningen till flytten var på grund av att de ville leva i ett 

mer demokratiskt samhälle med större möjlighet till att utveckla ett professionellt yrke. 

De drogs även till den attraktiva placeringen av boendet då båda såg negativa aspekter 

med att bo i större städer. De personliga resurserna som investerades tycktes upplevas av 

respondenterna som minimala jämfört med det som de erhåller just nu som det svenska 

språket, utbildning och framtidsplaner som går i hand med den önskade livsstilen. En rysk 

respondent beskrev det som att språket och de kulturella koderna är det allra viktigaste 

att tillgodogöra sig (Ibid,. 2009) 

Sammanfattningsvis av den tidigare forskningen är att området inte är utforskat i lika stor 

grad som andra områden. De flesta studierna som görs skiljer inte åt olika etniciteter utan 

forskas som en stor grupp av minoritetsbefolkningen till skillnad från vår studie som 

studerar två olika grupper av migranter varav en är migranter från Chile respektive 

Bosnien. Det finns i synnerhet inte mycket forskning om chilenska och bosniska 

migranter i Sverige under 2000-talet. De studier som finns har inte fokus att förstå 

integrationen med vänskap som något aktuellt. Parallellt finns det likaså inte mycket 

forskning kring hur väl man är integrerad beroende på migranternas vänner i andra länder. 

Av den forskning som finns och liknar vår studie, är det länder som ligger geografiskt 

långt ifrån Sverige. 
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4. Avgränsning  

Utifrån den tidigare forskningen syftar vår studie inte att jämföra mellan grupperna första 

generationens migranter samt andra generationens migranter. Detta område utelämnas i 

denna studie på grund av forskningsdesignen. Två av artiklarna som använts i denna 

studie under punkten Tidigare forskning fokuserar på hur väl både första- och andra 

generationens migranter integrerar sig i samhället. I Cvetkovic’s (2009) studie 

undersöktes personer som flyttat till Sverige för att sedan flytta tillbaka till hemlandet och 

sedan återigen flytta tillbaka till Sverige. Detta är något som inte denna studie fokuserar 

på då arbetet ämnar att undersöka migranter som flyttat till Sverige och bor kvar i Sverige.  

 

De flesta av artiklarna vi har tittat på studerar migranter och deras vänskapsrelationer i 

andra länder än Sverige. Eftersom vår studie är inriktad på Sverige har vi tvingats att 

överföra kunskapen från tyskland och spanien till svenska förhållanden. Studiens fokus 

är inte på andra länder än Sverige. Fokus ligger på migranter i Sverige från Chile och 

Bosnien och Hercegovina. Studien avser att behandla migranters upplevelser från deras 

ackulturationsprocess med fokus på vänskapsrelationer utifrån deras vänners etniska 

tillhörighet. Fokus ligger inte heller i familjerelationer då det skulle bli ett för omfattande 

ämne, precis som vänskapsrelationer, är ett brett område som behöver fokuseras på som 

eget område. Fokus ligger således helt på migranternas egna upplevelse av 

ackulturationsprocessen med vänskapsrelationer som huvudområde.  

 

5. Metod  

Under detta kapitel presenteras metodval och urval för denna kvalitativa intervjustudie. 

Vi inkluderar även en kort introduktion för vad som kännetecknar kvalitativa 

intervjustudier, fördelarna respektive nackdelar som det erhåller samt varför den valda 

datainsamlingsmetoden är passande för vår studie. Slutligen diskuteras den etiska 

innebörden såväl som validitet och reliabilitet.   
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5.1 Metodval  

Då studiens syfte var att individers subjektiva upplevelser skulle utgöra ett resultat 

tillsammans med socialpsykologiska teorier valdes en kvalitativ metod som 

forskningsansats. Det var alltså respondenternas ord som var av stor betydelse för denna 

studie och inte siffror som kunde uppnås via kvantitativa studier. Det är den största 

skillnaden mellan kvalitativ forskning och kvantitativ (Bryman, 2011, s. 340). På grund 

av detta ansågs det att en kvalitativ ansats skulle ge en mer djupgående inblick i det vi 

ville studera. Vidare ansågs kvalitativ forskningsansats vara aktuellt för detta arbete 

eftersom syftet var av interpretativistisk karaktär då vi ville förstå den sociala 

verkligheten genom individers subjektiva tolkningar (ibid., s. 241, 361). Intervjuformen 

som valdes i denna studie var semistrukturerade intervjuer och vi utgick ifrån ett 

frågeschema där uppföljningsfrågor tillkom om det ansågs finnas ett behov för det 

(Bryman, 2011., s. 206). Då respondenternas subjektiva upplevelser studerades valdes 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod av data eftersom vi ville ha 

möjligheten till att ställa uppföljningsfrågor till de svar vi ansåg var viktiga. På grund av 

att resultatet baserades på en analys av respondenternas djupgående svar ansåg vi att det 

var viktigt att det fanns möjlighet till uppföljningsfrågor om vi kände att detta behövdes.  

 

Naturen av kvalitativ forskning som en speciell forskningsstrategi (Bryman, 2011, s.340) 

gav upphov till större flexibilitet i jämförelse med kvantitativ forskning. Det innebar alltså 

en möjlighet för forskarna att förstå eller fånga deltagarnas perspektiv av hur deras sociala 

verklighet upplevdes (Bryman, 2011, s. 366). Nackdelen med kvalitativ forskning var, till 

skillnad från det naturvetenskapliga synsättets påverkning på kvantitativa forskare, att 

kvalitativa forskare påverkades mer av tolkningssynsättet, med andra ord, 

“interpretativism” (2011, s. 361). Det underligger en risk att forskaren endast antar vissa 

personers perspektiv och bortser andras (Ibid., 362.)    

 

Som tidigare nämnt var syftet med denna studie att få en djupare förståelse för hur 

immigranter från Chile och Bosnien och Hercegovina, upplevde sin 

ackulturationsprocess i relation till de vänskapskretsar som de har skapat. Det innebar att 

respondenterna fick möjligheten att själva berätta deras subjektiva upplevelser för att 
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syftet och forskningsfrågorna skulle uppfyllas samt att dessa sedan kunde analyseras 

utifrån meningskoncentrering. Det var svårligen realistiskt att förvänta sig av 

respondenterna att svara på möjligen känsloladdade frågor i en kvantitativ studie med 

förutbestämda svarsalternativ och ändå få en grundlig bild av deras upplevelser. Det var 

viktigt att deltagarna under datainsamlingsprocessen kände sig trygga vilket underlättade 

processen att prata om dessa ämnen på ett fritt sätt. Det var intervjuarens ansvar att skapa 

denna trygga och vänliga miljö genom att denne uppträdde empatiskt med deltagaren 

(Kvale, 1997, s. 188 ).  

 

Med det som grund valdes därför semi-strukturerade kvalitativa intervjuer eftersom det 

underlättade att förhålla sig till ämnet utan att det urartade allt för mycket. Samtidigt som 

deltagarna i studien fick yttra sig själva med deras egna ord som nämnt ovan. 

 

Kännetecknande egenskaper för undersökningar av denna ansats bestod av “face to face” 

intervjuer med meningskoncentrering som analysmetod (Cresswell, 2012, 313). 

Datainsamlingen för denna kvalitativa studie bestod av 14 semistrukturerade intervjuer, 

45 minuter i längd, med en utformad intervjuguide som utgick efter Brymans (2011, 415-

426) modell för utformning av en semistrukturerad intervjuguide.  

 

5.2 Empiriska instrument 

Det empiriska instrumentet som denna studie var grundad i, var semistrukturerade 

intervjuer vilket innebar att intervjuerna var utformade så att respondenten fick frihet att 

utforma sina svar på deras egna sätt utifrån deras subjektiva upplevelser. Det medförde 

att även följdfrågor kunde tillkomma om den som intervjuar kände att det fanns ett behov 

av sådana frågor (Bryman, 2011, s. 415). Intervjuguide-formuleringen för de frågorna 

som ställdes var anpassade för inte vara för specifika och därmed begränsa diskussionen 

men fortfarande tillräckligt strukturerade för att inte urarta från de teman som 

undersöktes. Exempel på två utav frågorna var “Var det något du upplevde som svårt när 

du kom till Sverige?” och “Skulle du kunna berätta lite om dina vänner?”. Dessa frågor 

lyfte respondenternas egna och unika erfarenheter med möjligheten för att svaret kunde 

utvecklas.  
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5.3 Urval  

Två olika urval användes i denna studie som strategi för att hitta respondenter. Ett 

målinriktat urval har använts i denna studie eftersom personerna som intervjuades hade 

en direkt relevans till de utformade forskningsfrågorna. Alltså betyder detta att 

personerna valdes som deltagare i denna studie eftersom de uppfyllde de kriterier som 

existerade för att frågeformuleringen skulle besvaras (Bryman, 2011, s. 434). 14 personer 

valdes varav 7 personer kom från Chile och 7 personer från Bosnien och Hercegovina. 

Det var lättast att intervjua personer som man visste var relevanta till 

problemformuleringen. Personerna var första generationens migranter som har varit 

bosatta i Sverige i minst 10 år. Att urvalet begränsades till att migranterna skall ha bott i 

Sverige i minst 10 år var för att de under den tiden har haft möjlighet till att integrera sig 

i samhället. På så sätt kunde man fånga in de olika upplevelserna utan risk för att 

frågeformuleringen inte skulle kunna besvaras. Det andra urvalet som användes var ett 

snöbollsurval. Detta innebar att en eller flera av intervjupersonerna kände någon som var 

en möjlig kandidat för studien (Bryman, 2011, s. 434). I denna studien deltog sex 

respondenter utifrån detta urval då en chilensk informant kände några personer som var 

lämpliga för studien samt en bosnisk respondent som kände några personer som var 

lämpliga för studien.    

  

5.3.1 Respondenternas bakgrund  

Samtliga 14 respondenter i denna studie har varit bosatta i Sverige i minst 10 år och 

kom från Chile respektive Bosnien och Hercegovina. Alla deltagare bodde i en av 

Sveriges storstäder.  

5.3.2 Informanter från Bosnien och Hercegovina  

Personerna har i denna studie namngetts som person B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 för att 

personerna ska förbli anonyma.  

Respondent B1: Personen flyttade ifrån Bosnien och Hercegovina år 1995 till Sverige och 

är idag 51 år gammal. Anledningen till flytten var krig i hemlandet. B1 och sonen var 
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under största delen av kriget bosatta i Montenegro. B1 och partnern fick ett till barn i 

Sverige och väntade på uppehållstillstånd i några år. Under tiden bodde de på 

flyktingförläggning. B1 har två avslutade utbildningar där hon blev färdigutbildad 

labbassistent i hemlandet samt undersköterska i Sverige. Personen hade jobb i hemlandet. 

När B1 fick permanent uppehållstillstånd började hon gå i skola för att lära sig svenska 

språket och genomförde sedan undersköterskeprogrammet. B1 jobbar inom detta yrke än 

idag.  

 

Respondent B2: Personen flyttade ifrån Bosnien och Hercegovina år 1995 till Sverige och 

är idag 55 år gammal. Anledningen till flytten var krig i hemlandet. B2 var med i den 

bosniska armén och krigade i staden Sarajevo. B2 har två avslutade utbildningar varav en 

är agronom som han gjorde klart i hemlandet samt busschaufför i Sverige. B2 arbetar inte 

som agronom idag av personliga skäl. B2 arbetade i hemlandet. B2 fick vänta i flera år 

på permanent uppehållstillstånd men började sedan gå i skolan för att lära sig svenska. 

Efter detta gjorde B2 klart sin busschaufför- utbildning och arbetar än idag inom detta 

yrke.  

Respondent B3: Personen flyttade ifrån Bosnien och Hercegovina år 1994 till Sverige och 

är idag 30 år gammal. B3 flyttade hit med sin familj som består av en mamma och pappa 

samt en yngre bror. Anledningen till att B3 flyttade till Sverige var krig i hemlandet. 

Personen bodde på flyktingförläggning i ett år och gick under tiden i skolan där han 

började lära sig svenska. B3 kom hit som barn och har därför gått den största delen av 

skolan här i Sverige. B3 tar i år masterexamen inom ekonomi och arbetar samtidigt i en 

klädesbutik.  

 

Respondent B4: Personen flyttade ifrån Bosnien och Hercegovina år 1993 till Sverige och 

är idag 46 år gammal. B4 flyttade hit med sin man och dotter. Paret fick ytterligare en 

dotter i Sverige. Anledningen till att B4 flyttade till Sverige var krig i hemlandet. 

Personens högsta genomförda utbildning är gymnasiet och har inte studerat vidare i 

Sverige. B4 fick uppehållstillstånd relativt snabbt och började skolan för att lära sig 

svenska och började sedan arbeta i en livsmedelsaffär och jobbar än idag inom detta yrke.  
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Respondent B5: Personen är en 25-årig kvinna som flyttade till Sverige från Bosnien och 

Hercegovina när hon var 3 år gammal. Hon kom tillsammans med sina föräldrar på grund 

av kriget i hemlandet. Hennes högsta genomförda utbildning idag är gymnasial men läser 

på högskolan under tiden för intervjun. B5 arbetar parallellt med studierna.  

Respondent B6: Personen flyttade till Sverige från Bosnien och Hercegovina år 1993 och 

är idag 33 år gammal. B6 flyttade hit med sin familj på grund av krig i hemlandet. Idag 

är respondent B6 gift och har barn. Kvinnan arbetar idag och har gått klart en 

universitetsutbildning i Sverige.  

 

Respondent B7: Personen flyttade till Sverige från Bosnien och Hercegovina år 1995 och 

är idag 28 år gammal. B7 flyttade hit med sina föräldrar och två syskon på grund av krig 

i hemlandet. B7 arbetar idag på ett lager och har gått klart gymnasiet. I dagsläget vill 

personen inte vidareutbilda sig.  

 

5.3.3 Informanter från Chile 

Personerna har i denna studie namngetts som person C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 för att 

personerna ska förbli anonyma.  

 

Respondent C1: Personen flyttade ifrån Chile år 2003 och är idag 22 år. C1 flyttade hit 

med sin mamma. Hans familj består av mamma, pappa och syster. Anledningen till att 

C1 flyttade hit var för att mamman valde att flytta till Sverige och C1 valde att flytta med 

henne. C1 började gå i skolan och lärde sig svenska relativt snabbt. Personen flyttade 

direkt till ett område som var mest bebott av etniska svenskar. Hans högsta genomförda 

utbildning är gymnasiet men är snart klar med sin högskoleutbildning.  

Respondent C2: C2 är 53 år och flyttade till Sverige från Chile först år 2001 och sedan 

permanent 2003 när hon var 38 år. Hon fick permanent uppehållstillstånd några år senare. 

Anledningen till att hon flyttade till Sverige var för att bo tillsammans sin familj  och 

svenske man i ett tryggare land. Hon började genast att lära sig svenska på SFI men 

prioriterade sökandet av arbete istället där hon nu jobbar som personlig assistent. Hon bor 

tillsammans med sin man och en son i ett område där etniska svenskar utgör en majoritet.  
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Respondent C3: Personen är en 26-årig man från Chile som kom till sverige år 2004 när 

han var 13 år. C3 kom tillsammans med sin mamma och en bror. Anledning till 

migrationen berodde delvis på en personlig ekonomisk förändring hos föräldrarna samt 

viljan att bo i Sverige tillsammans med dennes far. Han hamnade i en förberedelseklass 

innan en vanlig klass där han fortsatte tills gymnasiet som blev den högsta genomförda 

utbildningen. Han behärskar både svenska såväl som spanska och arbetar inom 

byggbranschen.  

 

Respondent C4: Personen är man som har fyllt 22 år och migrerade till Sverige år 2004 

från Chile när han var 9 år gammal tillsammans med sin mamma och bror. På grund av 

en svår ekonomisk situation ett år innan flytten ansågs det av mamman att familjen skulle 

flytta ihop med fadern igen som jobbade i Sverige för att alla skulle bo tillsammans där. 

Efter en väldigt kort tid i en förberedelseklass lärde han sig svenska snabbt och gick i 

skolan tills han tog studenten. Idag talar han flytande svenska samt spanska och har ett 

heltidsjobb.  

 

Respondent C5: Personen är en kvinna som idag är 50 år gammal. Hon flyttade till 

Sverige när hon var 14 år gammal. Kvinnan och hennes familj var tvungna att fly landet 

när hon var mellan 6-7 år på grund statskuppen år 1973. De kom först till Polen där de 

bodde i några år och sedan tvingades de flytta till Sverige på grund av regeringen. Hennes 

familj kämpade med att lära sig svenska snabbt och börja jobba direkt även under tiden 

som de yngre studerade. Nu arbetar hon som elevassistent. 

 

Respondent C6: Personen är en 31 år gammal kvinna som flyttade till Sverige från Chile 

när hon var 18 år gammal, och har bott här i 14 år. Flytten berodde på en komplicerad 

familjerelation, och slutade med att hon slutligen flyttade till en egen lägenhet där hon 

bor med hennes unga barn. Hon talar flytande svenska sedan många år tillbaka och även 

spanska. Arbetar inom hemtjänst. 

Respondent C7: Personen är en ung tjej som har fyllt 24 år,  flyttade till Sverige när hon 

var 12 och har varit bosatt här i 12 år. Hennes mamma flyttade till Sverige för att vara 
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tillsammans med en annan chilenare som var bosatt här och tog därför med sig dottern. 

Hon talar bra svenska samt spanska och har gått klart gymnasiet. Hon jobbar numera i en 

butik men har planer för att studera vidare. 

  

 5.4 Etiska överväganden.   

Denna studie hänvisade till de grundläggande etiska principerna, som var 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011, ss. 131,132). Informationskravet innebar att möjliga deltagande personer 

har informerats om undersökningens syfte. De fick även vetskap om att deltagandet var 

frivilligt och att deras medverkan kunde avbrytas när som helst under undersökningens 

gång utan att motivering behövde anges. Det var även av hög grad viktigt att personen 

informerades om de olika momenten i undersökningen (Bryman, 2011 s. 131). Deltagarna 

fick ett informationsbrev (se bilaga 2.) skickat innan intervjuerna ägde rum där 

information om studiens syfte gavs och tillvägagångssättet för intervjuerna beskrevs. 

Brevet gav styrka till att deltagandet var frivilligt och att medverkandet kunde avbrytas 

när som helst under undersökningens gång. Kontaktuppgifter till båda ansvariga för 

studien fanns med i brevet för att möjliggöra för deltagarna att avbryta sin medverkan 

eller ställa frågor om dessa skulle fanns. De berörda personerna fick vetskap om att 

anonymitet var garanterad och att resultaten inte kunde spåras tillbaka till personerna på 

grund av avidentifikation i form av kodade namn. Dessutom informerades de om att 

endast behöriga personer tog del av det muntliga materialet och i vilka punkter delar av 

transkriberingen fanns tillgänglig i studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har bestämt att medverka i studien och 

att underåriga endast kan tas med i studien om godkännande från förälder eller 

vårdnadshavare finns (Bryman, 2011, s. 132). Som tidigare nämnt fick personerna ett 

informationsbrev skickat till sig innan intervjun. Brevet innehöll information som nämnts 

i stycket ovan. En underskrift skrevs på om att man godkände samtycke till deltagande 

och att det var frivilligt. Inga minderåriga deltog i undersökningen, därav fanns det inget 

behov av godkännande från vårdnadshavare alternativt föräldrar.  
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Som tidigare nämnt fick de möjliga respondenterna information om konfidentialitet. 

Personuppgifter tillhörande deltagarna som ingick i studien skall enligt Bryman (2011, s. 

132) hanteras och förvaras så att obehöriga personer inte kan ta del av dessa. 

Informanterna fick vetskap om att endast intervjuaren visste identiteten på personen och 

att ingen annan skulle ta del av den informationen då namnen avidentifierades med 

kodade namn. Därmed hade konfidentialitetskravet tillgodosetts.  

 

Alltså användes de insamlade uppgifterna endast i forskningssyfte och inget annat vilket 

var kravet för den fjärde etiska principen nyttjandekravet. Under formuleringen av syftet 

och skapandet av forskningsfrågorna  som besvarades under studiens gång framkom det 

diskussioner om vad som ansågs vara gränsen för känslighet angående  ämnet i fråga. 

Ursprungligen hade forskningsfrågorna bestått av en mer känslig karaktär vilket ledde till 

ett fokus på “vänskapsrelationer”. Därmed minskade risken för att någon form av skada 

kunde inträffa deltagarna under intervjuns gång som kunde anses vara sämre självkänsla 

eller stress (Bryman, 2011, ss.131, 132).  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Den externa reliabiliteten, som innebär i hur stor utsträckning undersökningen kan 

replikeras, är svår att uppnå vid en kvalitativ undersökning. Detta på grund av att det är 

orimligt att kunna replikera en exakt likadan social miljö och sociala betingelser då dessa 

ändras och är omöjliga att frysa (Bryman, 2011, s. 352). Det forskaren dock kunde göra 

för att uppnå extern reliabilitet är att beskriva tillvägagångssättet detaljerat för att 

möjliggöra att den kan tillämpas av andra i liknande studier (ibid. s. 49). Därav uppnådde 

denna studie den externa reliabiliteten då liknande studier kan göras med hjälp av den 

detaljerade informationen som finns angående bland annat urval, problemformulering 

samt tillvägagångssätt och avgränsning. Forskare kan ta del av den informationen och 

försöka replikera studien.  

 

Denna studie uppnådde en hög nivå av den intern reliabilitet. Den interna reliabiliteten 

uppnås genom att forskarna skall komma överens om hur datan som samlats in, skall 

tolkas (Bryman, 2011, s. 352.) De ansvariga för studien träffades med jämna mellanrum 
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och diskuterade datan angående tolkning av denna. Kommunikation via telefonsamtal 

samt skriftlig kontakt har skett mer ofta. Gemensam loggbok har funnits som båda 

forskarna haft tillgång till för en vidare öppen kommunikation. Då arbetets resultat 

utgjordes av individers subjektiva upplevelser samt att flera personers uppfattningar 

skulle klassificeras via en teoretisk tillämpning, hade även intern reliabilitet uppnåtts 

genom den gemensamma kodningen och tematiseringen av de olika svaren från 

deltagarna (Bryman, 2011, s. 160).  

 

Den externa validiteten, precis som extern reliabilitet, var svår att uppnå vid kvalitativ 

forskning då kriteriet var att resultatet skall kunna generaliseras till andra sociala miljöer 

samt situationer (Bryman, 2011, s. 160). Då denna studie hade en väldigt begränsat 

urvalsgrupp var det svårt att uppnå kriterierna för extern validitet. Slutsatsen som dras är 

att studien inte har uppnått kriterierna extern validitet. Eftersom denna studie endast 

analyserade svaren från respondenter som bor i en storstad, är det omöjligt att resultatet 

kan generaliseras till andra populationer och områden än den staden som respondenterna 

bor i. Det finns många olika faktorer som har påverkat respondenternas upplevelser. En 

sådan faktor kunde exempelvis varit att det var lättare att få ett jobb i en storstad då det 

finns fler jobb där än om man hade bott i en liten stad där konkurrensen för ett och samma 

jobb var mycket större (Bryman, 2011. s. 199).  

 

Studien uppnådde de kriterier som finns för intern validitet vilka var att samstämmighet 

skulle finnas mellan den insamlade datan och de teoretiska idéerna (Bryman, 2011, s. 

352). Detta syntes i resultatet där den insamlade datan kopplades till den teoretiska 

utgångspunkten. Därmed kunde slutsatsen dras att undersökningen uppnådde intern 

validitet då resultatet kopplades till de olika teoretiska utgångspunkter som fanns i studien  

och vilka låg till grund för vår gemensamma tolkning av resultaten. Det var av stor 

betydelse att ytterligare framföra att det var svårt för en kvalitativ studie att uppnå både 

kriterier för validitet och reliabilitet då dessa generellt var mer användbara vid 

kvantitativa undersökningar (Bryman, 2011, s. 351, 352).  
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För att validitet ytterligare skulle säkerställas var det viktigt att skribenterna gör det 

tydligt i arbetet om partiskhet (Creswell, 2013, s. 512). I detta arbete gjordes det klart att 

vi skribenter hade någon sorts relation till 7 av 14 deltagare och att detta kunde ha 

möjliggjort bias som påverkar tillförlitligheten av resultatet. Detta har påverkat arbetet 

vilket förklaras i avsnitten 5.6 och 7. Det är viktigt att ge kännedom om detta för att 

läsarna skall få en helhetsbild av arbetet och förstå skribenternas position i det.  

 

5.6 Tillvägagångssätt  

Då studien applicerat bland annat ett målinriktat urval har båda skribenterna haft någon 

sorts relation till 7 av 14 respondenter. Samtliga intervjuer skedde i deltagarnas hem i en 

av Sveriges storstäder. Alla intervjuer utfördes i ensamhet med respondenten och 

intervjuaren där ingen annan part fick vara närvarande. Alla intervjuer ägde rum mellan 

månaderna mars och april samt juni 2018 för att det på så sätt inte skulle gå lång tid mellan 

intervjuerna och analysprocessen. En av intervjuerna varade i 31 minuter. Resten av 

intervjuerna hölls mellan 35 till 45 minuter var. Ett informationsbrev skickades till 

samtliga deltagare som detaljerat beskrev intervjuprocessen samt deras anonymitet. 

Brevet innehöll även information gällande studiens syfte samt vilka som kunde ta del av 

svaren som deltagarna sagt. Alla informanter skrev under informationsbrevet för att ge 

ett skriftlig godkännande för sitt deltagande. Inga ersättningar gavs till de deltagande. 

Alla intervjuer spelades in via två mobiltelefoner i avskilda filer och användes sedan för 

transkribering av intervjuerna. Kodningsprocessen för den här studien kan beskrivas som 

enstaka ord, alternativt, korta meningar för att på så sätt sammanfatta  innehållet av 

respondenternas yttranden samt för att hitta gemensamma fenomen eller olika aspekter 

som upprepas under intervjuns gång. Dessa koder förkortades i vissa fall eller samlades 

ihop så att vi kunde skapa teman och respektive underliggande mindre sub-teman under. 

Därefter analyserades koderna. I detta arbetet valdes Meningskoncentrering som 

analysmetod. Nedan följer ett exempel för hur kodning proceduren har genomförts av 

transkriberingen.    

 

B2: om mina vänner ((paus)) jag har inte så många vänner här ((paus)) på 

jobbet har jag flera vänner som kommer ifrån olika länder både svenskar och 
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invandrare från hela världen ((paus))  på fritiden umgås jag mest med 

personer som kommer ifrån forna Jugoslavien men jag hinner inte träffa de 

så ofta eftersom alla jobbar så det är svårt att få ihop tider där man är ledig 

samtidigt ((paus)) när jag kommer hem från jobbet vill jag oftast bara umgås 

med min familj och ta det lugnt ((paus)) men jag har en vän som jag fiskar 

med ofta och han kommer från Kroatien ((paus)) vi är ofta med varandra  

 

En faktor som kunde ha påverkat resultatet är att vi som intervjuare kände 7 av de 14 

deltagarna sedan innan. Detta avråds inom forskning med anledning av att det kunde 

försvaga studiens validitet genom bias vid tolkningen. Andra risker innebar att en del av 

informationen under intervjuns gång möjligen undanhölls. Eftersom forskaren redan 

kände till en del av deltagarnas bakgrund och andra delar av information kunde detta lett 

till att vissa frågor inte gav tillräckligt med resultat eftersom båda i samtalet kände till 

kontexten som kunde gått förlorad i resultatet (Thomsson, 2002, ss. 128-129). På grund 

av den känsliga naturen av vissa frågor som ställdes, fanns det en risk att deltagarna inte 

vågade vara alldeles uppriktiga eller öppna. Det förklaras med att forskaren som 

intervjuar eller deltagaren agerade på så sätt för att skydda den befintliga relationen som 

fanns mellan de (Ibid. s. 129). Med detta som grund söktes det ytterligare fyra 

respondenter utöver de 10 från början som inte hade någon sorts relation till forskarna. 

Detta ledde till att vi fick 7 respondenter som vi kände på förhand och 7 andra som vi var 

obekanta med. Syftet med beslutet var att förstärka validiteten genom att verifiera  

resultatet från de 7 bekanta respondenterna och därefter kontrollera om detta ledde till 

olika typer av svar. Enligt vår uppfattning hade relationen till de 7 bekanta respondenterna 

inte en påverkan på det slutgiltiga resultatet. Dock är det något vi inte kan säkerställa. Det 

var omöjligt för oss som forskare att veta hur ärliga respondenterna svarade under 

intervjuerna och detta är något som gäller respondenterna som vi kände sedan tidigare, 

såväl som de andra 7 deltagarna. Det var även omöjligt att veta om respondenten vi kände 

undanhöll information i syfte att bevara den etablerade relationen eftersom informationen 

hade kunnat påverka denna (Thomsson, 2002, s. 129). Motivet för uttalandet som påstod 

att det inte fanns en signifikant skillnad kom från att vi under intervjuns gång inte lade 

märke till något uttalande eller beteende som antydde på att de respondenter som vi 

Vänskap, 

ursp. land Ej 

ofta- tid är 

hinder 
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kände, undvek vissa ämnen eller visade tecken på obekvämhet. Under kodningen efter 

transkriberingen fanns det ingen märkvärdig skillnad mellan dessa respondenters svar och 

de andra 7 vid samma frågor. Större skillnader bland svaren fann vi i de olika 

åldersgrupperna från båda länderna. Anledningen till att dessa deltagare som vi var 

bekanta med valdes, trots risken som följer med det, beror på att det uppfattades som 

berättelserna från dessa 7 respondenter skulle vara mycket givande för undersökningen. 

Det finns även fördelar med denna typ av intervjuer. Som Thomsson (2002) påpekar 

kunde kännedom om respondenternas bakgrund inneburit att fasen då kontakt etablerades 

mellan varandra kunde hoppas över då tilliten redan fanns där på grund av den etablerade 

relationen. Det var en påverkande faktor som kunde ge upphov för att respondenterna 

skulle känna sig trygga (Thomsson, 2006, ss. 126-131) och lett till mer ärliga och givande 

svar för undersökningen. Att dela liknande bakgrund med respondenter, i detta fall den 

utländska bakgrunden som vi erhöll, var också något som anses vara positivt och givande 

för intervjusamtalet. Förutsatt att vi som forskare agerade professionellt vid potentiella 

känslomässiga stunder (Ibid. s. 131).  

 

Viktigt att tillägga är att intervjufrågorna har agerat som en grundlig fast punkt för svaren 

men att alla deltagare har uppfattat frågorna subjektivt. Därmed har inte alla deltagare 

svarat likadant på alla frågor. Av denna anledningen uppstod flera följdfrågor. Alla 

frågorna efterliknade inte varandra då de anpassades till deltagarnas föregående svar. 

Detta var emellertid inte något som påverkade resultatet i negativ form.  

 

5.7 Val av analysmetod 

Vid analysen av den insamlade datan utgick vi från meningskoncentrering. Det innebär 

att forskaren skulle driva samman respondenternas uttalanden från intervjuer till kortare 

och mer koncentrerade meningar som skulle beskriva huvudinnehållet kortfattat (Kval & 

Brinkmann, 2009, s. 221). Hela intervjun lästes först igenom för att fånga in helheten och 

sedan applicerades “meningsenheter” (likt koder). Därefter kunde det slutligen skapas 

huvudteman och subteman där dessa analyserades utifrån den teoretiska utgångspunkten 

(Ibid. 2009, ss. 222-223)  
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5.8 Transkriberingsprocessen  

Transkribering inom kvalitativ forskning med intervjuer som datainsamlingsmetod 

innebar att omvandla respondenternas intervju till skriftlig form för att kodning och 

analysering av datan kunde ske (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Den som 

transkriberade ansågs vara en slags översättare som transformerade talspråket till det 

skriftliga vilket tyvärr kunde medföra problematik. Översättningen innebar en förlust av 

viktiga aspekter som förekom inom ansikte mot ansikte intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 194). Några exempel var kroppsspråk och olika gester samt tonfall som sarkasm 

och ironi som endast var tillgängliga för intervjuaren under konversationens gång.  Det 

förekom en risk att nackdelarna kunde orsaka olyckliga konsekvenser för denna studies 

pålitlighet. Detta genom att respondenternas yttrande kunde ha förvrängts genom otydliga 

ljudfiler eller bristen på aspekter som kännetecknar den sociala interaktionen mellan 

respondenten och intervjuaren.  

 

Som procedur till transkriberingen fanns det inga exakta regler för vad som var tvunget 

att ingå och beror i allmänhet på hur mycket det behövdes i hand med studiens syfte och 

analysmetod. Den enda regel som vi var tvungna att följa var den som gäller för alla typer 

av transkriberingar vilket är att tydligt beskriva hur dessa transkriberingar har gjorts 

(Kvale & Brinkmann, 2009, ss.196-197). Med anledning av den långa tidslängden på 

intervjuerna hade intervjuarens flera “mm” och liknande ljud av bekräftelse som uppkom 

under dialogen tagits bort. Alla transkriberingar har genomförts ordagrant med 

ovanstående förklaring som undantag. Alla respondenter var migranter vilket innebar att 

de inte erhöll svenska som modersmål. Därmed uttalade de sig inte alltid grammatiskt 

korrekt. Av den anledningen rättade vi till vid enstaka tillfällen så att transkriberingarna 

kunde vara mer förståeliga. Eftersom fokus för analysen befann sig i meningen från 

respondenternas yttranden och inte i själva talet som i en samtalsanalys, bestämdes det 

att specifika symboler som kännetecknade längden av en paus eller som avsåg en 

förlängning av ett pågående ljud inte ansågs nödvändiga. Därmed saknades dessa på 

grund av tidskravet som de innebar.  

 

När det skedde pauser som var längre än en eller två sekunder kännetecknades dessa med 
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dubbla parenteser som även fyllde funktionen att beskriva händelser som inte bestod av 

ord som skratt eller nickande (Ibid. ss. 197-198). Det är viktigt att tillägga att två personer 

har transkriberat olika intervjuer. Därav fanns det vissa skillnader i de olika 

transkriberingarna. Skillnaderna var sådana som att några transkriberingar inte hade med 

punkter eller frågetecken. Riktlinjerna som var likadana har dock följts vilket resulterade 

i att transkriberingarna inte skiljdes åt mycket.  Nedan följer två exempel för dessa, där 

“R” står för respondenten och “I” för intervjuaren.  

               R: det har gått jättebra för mig faktiskt, jag har aldrig haft några problem med skolan 

((paus))Jag har alltid haft jobb ((paus)) nej, jag har inte haft problem med det 

I: va?.. jahaaa ((skratt))  

R: ((skratt)) 

               I: aa juste ja. ((paus)) du nämnde det här språket innan, men det verkar ha gått bra 

där också. 

               R: ja. Det gick fort. Jag kan dock se skillnaden på mig, eller höra skillnaden på mig 

själv...eftersom jag bor..i den här stadsdelen och höra..min systers svenska. De pratar 

inte...jag kan se det på min dotter också. (Transkribering respondent C5, s. 29) 

I: mm var det så att någon utav dina vänner kände någon och att du träffade de på det 

sättet 

R: nej vi träffades och vissa är släkt här  

I: okej varför umgås du just med de personerna  

            R: jag umgås inte med de varje dag men det är gemensamma intressen kulturellt också 

((paus)) vi kommer ifrån samma land så det är mycket som vi har gemensamt  

I: upplever du att det är lättare att umgås med personerna som du umgås med 

mest  

         R: inte lättare men det är väl att ((paus)) inte för att det är lättare (Transkribering 

respondent B1, s.  

 

 

 

6. Resultat och analys  

I detta avsnitt redovisas resultatet som har hittats och som skall svara på 

problemformuleringen. Dessa delar består även av våra egna tolkningar av de subjektiva 
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upplevelserna som respondenterna uttalat sig om och finns med för relevans av studiens 

syfte. Den egna tolkningen presenteras som sektioner under resultatet av intervjuerna. 

Denna studie analyseras genom meningskoncentrering då det är av stor vikt att att behålla 

respondenternas svar så intakta som möjligt för ett korrekt resultat. För att upplysa om 

vilken strategi för ackulturation som respondenterna har använts sig utav, analyseras 

deras svar utifrån en viss typ av frågor under intervjuprocessen. Dessa frågor handlar om 

hur viktigt det är för deltagarna att behålla ursprungskulturen samt vad de tycker värdet 

finns i att utveckla relationer med majoritetsbefolkningen i Sverige.  

 

Vid slutet av intervjuerna får deltagarna svara på vilken strategi de själva tycker att de 

använt sig utav. Detta ingår inte i analysen utan finns endast för att ge inblick för 

respondentens egna upplevelse av sin ackulturation. Resultatet från de 7 intervjuerna med 

respondenterna som vi hade någon sorts relation till, visade inte på olikheter från de andra 

intervjuerna. Övergripande var samtliga respondenter integrerade i samhället och hade en 

positiv syn till detta. Ett blandat resultat uppstod i fråga om vänskapskretsar med fokus 

på etnicitet.  

 

Citaten som står nedan kommer belysa de olika svaren som samlats in från 

respondenterna. Alltså finns det respondenter som svarat liknande vars svar inte skrivs 

med för att resultatet skall vara lättare att läsa. Svaren kommer dock vara tillgängliga i 

den egna analysen.  Tre huvudteman skapades av det som framträdde vid kodningen av 

materialet. Dessa var vänskap, ackulturation, och slutlligen ackulturation & vänskap. 

Dessa tre huvudteman består av flera subteman. Teman kommer vid vissa tillfällen 

kollidera med varandra då alla är kopplade till varandra och respondenten. Tabellen nedan 

(Tabell 1.) visar vilka dessa är och vilka huvudteman de tillhör.  

Vänskap Ackulturation Ackulturation & Vänskap 

Bosniska & Chilenska vänner 

Svenska vänner  

Multikulturell vänskap 

Trygghet 

Kultur 

Språk                 

Traditioner 

Skola 

Jobb   

     

 Tid i Sverige 

 Integration 
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Tabell 1.  

 

6.1 Vänskap  

Resultatet visade blandade svar i denna punkt. De flesta hade vänner från både hemlandet 

och Sverige samt att deras vänskap var multikulturell i form av att de har vänner från 

många olika länder. De tre citaten nedan påvisar detta:  

C1 berättar om sin vänskapskrets som består av mest svenskar: 

“ [...] de som har stannat har blivit mina bästa vänner och de är ganska 

svenska utav sig [...] där jag bor finns det inte många andra chilenare så det 

är därför [...] men för att svara på frågan är majoriteten ifrån Sverige [...] 

jag känner mig trygg med de [...] ” (Intervju C1, s. 2,4)  

B5 berättar om sin vänskapskrets som består av bosnier till mestadels:  

“ [...] några är från bosnien, eh jag har två som är..eller aa en är cypriot och 

en är grek [...] majoriteten är la nog från bosnien [...] jag tror inte jag har 

någon som e asså..nåt majoritetsland[...] det är inte så många etniska 

svenskar [...] Men jag tror inte att det är just etniciteten som spelar så stor 

roll i den påverkan, utan mest personlighet [...] det känns som att man kan 

lita på de [...]” (Intervju B5, s. 56)  

C5 talar om hur hennes vänskapskrets är multikulturell och där etnicitet spelar en liten 

roll:  

“ [...]  asså jag har ju min svenska kompis, sen hon från chile och den andra 

kommer från serbien. Så det..det är blandat [...]  det är ju olika bakgrund, 

olika kulturer [...] vi människor lär oss av varandra [...]” (Intervju C5, s. 27)  
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Svenska vänner 

De yngsta respondenterna från Chile, C1 och C4, hade endast nära vänskapsrelationer 

med etniskt svenskar. De äldre respondenterna hade också utvecklat relationer med 

etniska svenskar. Detta var dock något som skedde efter att andra relationer hade 

etablerats på grund av språket samt att dessa svenska vänner inte ansågs vara de närmsta 

vännerna. Detta återkommer senare under sub-temat “skola” under punkten 6.2, där det 

troligen det är den tidiga utbildningsfasen som har influerat detta trots att båda 

respondenterna yttrade för någorlunda skilda upplevelser med skolan i början.   

 

Bosniska/Chilenska vänner 

Kontrasten till det är B5, som idag är några år äldre än dessa två, men var den yngsta att 

migrera till Sverige vid 3 års åldern. B5, vars vänner bestod mest av bosnier samt andra 

kulturer, förklarade att det berodde på deras personlighet och inte etnicitet. Vid frågan 

om hennes bosniska vänner, yttrade hon att hon kände mycket gemenskapet med de 

vännerna på grund av den delade kulturen. Respondenterna med största antalet vänner 

som hade ursprungslandet som utländskt bakgrund, var gruppen som kom till Sverige 

som äldst, vilket består av B1, B2 och C2.  

 

Multikulturella vänner 

För äldre personer som kom till Sverige under tonåren visade det sig inte vara stora 

kontraster mellan vänner som är etniskt svenska eller från ursprungslandet. Närmare 

bestämt innebar det att vid frågan om den kulturella bakgrunden hos deras vänner, svarade 

respondenterna B3, B7, C3, C5, C6 och C7 att deras vänskapskrets var mestadels 

multikulturell. Trots detta har de använt sig av olika strategier för ackulturation. Alla har 

anpassat sig bra och har till en grad integrerats i det svenska samhället med hjälp av ett 

starkt driv till att lära sig språket och har idag även ett antal svenska vänner. Däremot 

skiljer sig den sociala integrationen med deras olika uppfattningar om hur viktigt det är 

med ursprungskulturen och relationer med  majoritesbefolknigen. C3 har yttrat att det är 

viktigt för honom att få behålla den chilenska identiteten samtidigt som han fortsätter att 

utveckla relationer med majoritetsbefolkningen genom hobbyn som exempelvis fotboll. 

C5 beskriver relationen till sitt hemland och dess ursprungskultur som oviktig och 
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irrelevant. Det gäller även för relationer med personer från majoritetsbefolkningen. Av 

hennes vänner är det en som kommer från hemlandet och en annan som är svensk och 

uppväxt här. Hon berättar att vänskapen beror på personlighetsdrag hos dessa individer 

och inte deras ursprungskultur. C5 beskriver fördelarna med att ha vänner som har olika 

livserfarenheter men påpekar att nationell identitet inte är något hon tänker på hos 

människor och att hon har samma syn på sig själv. För C6 och C7 har deras 

ackulturationsprocess mestadels berott på deras tid i Sverige, vilket är något som 

återkommer i ett senare tema. Vid inlärningsfasen av det svenska språket och under en 

tid efteråt, sökte de sig till och utvecklade relationer med andra individer av liknande 

kultur som talade samma hemspråk vilket är en logisk utveckling till följd av 

språkbarriären som fanns i början. Dessa tidiga relationer ledde till fler vänner med andra 

migranter som träffades genom deras befintliga vänner eller skolan, som omvandlades till 

en social separation för C6 och marginalisering för C7. Efter flera år i landet och ett 

bemästrande av det svenska språket, kom det en utveckling för bådas sociala integration. 

Trots att det tydligt framstår att C6 föredrar att umgås med hennes latinska vänner, har 

hon en svensk vän som hon umgås med mer sällan samt att hon har en svensk partner där 

det även ingår en nära relation till dennes föräldrar och närstående familj. För C7 kom 

förändringen när hon började gymnasiet. Det var under denna period som hon började 

etablera relationer med majoritetsbefolkningen där resultatet blev att hon fick svenska 

vänner som hon umgås med än idag. Enligt oss är detta en lyckad social integration då 

migranterna via sina svenska vänner tar lärdom av de svenska normerna, värderingarna 

och beteendemönstrena eftersom de alla ingår i socialisationsprocessen.  

 

Resultatet för vänskapsmönstret som har presenterats, tolkas som att etnisk tillhörighet 

och kulturell bakgrund inte var den enastående drivande faktorn för formningen av 

vänskapsrelationer för immigranter i Sverige men att detta ändå är något som är viktigt 

för ett antal individer. En stor majoritet yttrade om ett liknande driv att lära sig språket 

för att snabbt bli en del av samhället genom att inte avvika i skolan eller för att komma 

ut i arbetslivet. Ändå blev utfallet för deras vänskapsrelationer annorlunda. B5 var den 

enda respondenten som gav ett märkande olikt svar från resterande respondenter. B5 har 

inte svenska vänner som hon umgås med till skillnad från de andra, som alla hade svenska 
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vänner i deras omgivning. Trots detta visar B5 på att hon är integrerad i det svenska 

samhället både socialt till en viss grad och arbetsmässigt. Hon kan fira vissa svenska 

traditioner dock är det något som inte sker ofta. Hon både arbetar och studerar. Då B5 var 

väldigt ung vid flytten till Sverige kan det vara anledningen till att hon är integrerad 

eftersom hon redan i ung ålder lyckats sammanfläta kulturen hon fått hemifrån med 

kulturen hon lärt sig i skolan.  

 

Trygghet 

Det framstod tydligt att samtliga respondenter kände en form av trygghet och tillit till sina 

vänner. Majoriteten av respondenterna var överens om att trygghet och tillit var viktiga 

kvalifikationer för att ett vänskapsband skall etableras. Detta kan kopplas till den 

teoretiska bakgrunden för denna studie som handlar om socialt utbyte. Respondenternas 

vänskap är baserade på teorins interpersonella relationer som grundas i starka motivatorer 

som känslan av trygghet (Rogelberg, 2007, ss. 734, 735).  Det är därför möjligt att dra 

slutsatsen att vänskapsrelationer hos migranter inte endast präglas av önskade etniciteter 

eller kulturer hos vänner utan att de även är baserade på känslan av tillit och trygghet till 

dessa. Respondenterna beskriver deras vänskapsrelationer som en trygg punkt i deras liv 

där de kan prata öppet och känna att det finns en ömsesidig acceptans mellan parterna 

inblandade där man kan vara sig själv. Anledningarna till varför respondenterna kände 

trygghet och tillit till sina vänner varierade. De flesta menade att vänskapen bildades för 

många år sedan och att de därför kopplade dessa emotioner till vännerna. Tre utav de 

bosniska respondenterna menade istället att det var viktigt för dem att ha vänner som 

talade samma språk då de kände att de kunde vara mer avslappnade och inte tänka på om 

de uttalar något ord fel på svenska. Detta kan kopplas till att de känner en trygghet i de 

bosniska vännerna på grund av det gemensamma språket parterna talar. Det talar för att 

de sociala utbytesrelationer som dessa individer har, är präglade av starka emotioner i 

form av trygghet och tillit (Rogelberg, 2007, s. 734 -735).  

 

Kultur 

En annan koppling som dras mellan resultatet och den använda teorin under punkt 2.4, är 

tydligheten i att kultur oftast är blandad och skall därför inte ses som något rent utan en 
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blandning av flera olika kulturer (Gärling & Biel, 2012, s. 187). Det är en röd tråd som 

funnits i samtliga respondenternas svar. Alla har på ett eller annat sätt upplevt en 

blandning av deras ursprungskultur med andra kulturer som exempelvis med den svenska 

och andra världskulturer. Därav används ordet multikulturell vänskapskrets. En 

förklaring till valet av vänskapskrets som B5 erhåller, som domineras av vänner med 

delad utländsk bakgrund och avviker från de andra yngre respondenterna, framkallas med 

hjälp av den generaliserade andre som består av andras attityder mot sig själv. Detta tyder 

på att de attityder som tas emot av individen kommer från en organiserad gemenskap eller 

en social grupp. Följderna av det blir att B5:s egna attityder mot andra sociala föremål 

eller problem influeras av hennes grupp eller den sociala organisationen som hon är 

medlem i, vilket i det här fallet blir hennes bosniska familj (Mead, 1964, ss. 218-221). B5 

ger ett exempel för detta fenomen i frågan till varför hon sällan deltog i svenska högtider 

där familjens relativa avstånd från dessa angavs som en förklaring. Med det som grund 

kan detta kopplas till anledningen av vänskapsrelationer för B5 där en av hennes bästa 

vänner, träffades vid en mycket ung ålder som ett resultat av att deras mödrar, båda från 

Bosnien & Hercegovina, blev vänner på grund av deras delade kultur.  

  

6.2 Ackulturation 

Språk  

Som tidigare nämnt, upplystes det under temat Vänskap att en stor majoritet av 

respondenterna hade en stark ambition att lära sig det nya språket så snabbt som möjligt. 

Fokuset för språkinlärningen förklarades som nyckeln till en lyckad integration. 

 

“[...]asså man kände sig utanför när inte du förstår språket, det var svårt. 

Men sen när du bara förstår..du börjar komma in och så börjar man fatta 

att..den där barriären..det är språket.[...]” (Intervju C5, s. 29)  

 

Detta gällde särskilt för en av de äldre respondenterna från Chile då hon anlände till 

Sverige efter en förhastad flytt och endast hade hennes egna familj som källa för hennes 

sociala nätverk. För att undvika social isolering och få möjligheten till att lyckas som en 

bidragande del i det nya samhället samt trivas och skapa nya relationer, var det ett krav 
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att bryta språkbarriären för att ta anamma den nya kulturen. Det bekräftades av andra 

respondenter, bland dessa C2, som var äldst vid tiden av ankomsten (38 år). Vid frågan 

om vad som ansågs vara jobbigt för henne efter migrationen till Sverige blev språket en 

upprepande faktor. Anledningen var att hon upplevde att hennes ålder utgjorde ytterligare 

svårigheter med inlärningen jämfört med andra yngre medlemmar i hennes familj. I 

enlighet med symbolisk interaktionism innebär detta att förmågan för utveckling av 

självet och skapandet av en identitet förhindras till en grad, eftersom språk är en viktig 

del av den mänskliga interaktionen (Mead, 1964, s. 199, 200). Språket som en barriär kan 

då bli ett hinder för sociala erfarenheter som också bidrar till utvecklandet av självet.    

 

Skola 

Samhällsinstitutioner för utbildning som grundskolan och SFI (utbildning i svenska för 

invandrare) har enligt  respondenterna haft en omfattande roll för deras integration och 

anpassning i det nya samhället. Respondent C3 berättar om sin skolgång:  

 

 “[...]skolan har integrerat mig bra skulle jag säga.[...] Med firande så 

menar jag typ lucia, för att det är ett event som inte fanns i Chile och det 

hjälper en att  integrerar sig tycker jag. [...].” (Intervju  C3, s. 16) 

 

De två yngre respondenterna från Chile har uttryckt liknande påståenden med att skolorna 

var väldigt hjälpsamma i att hjälpa de dåtida nyanlända barnen att med att integreras och 

ta del av den svenska kulturen. För C4 blev detta verklighet efter att han fick byta till en 

bättre skola. Efter två år i den första skolan som han anlände till och beskrev som mindre 

bra skola där elever med utländsk bakgrund utgjorde majoriteten. Den nya skolan som 

kontrast, hade nästan enbart etniskt svenska elever med väldigt få av elever med annan 

härkomst. Det ledde till att C4 utvecklade relationer med endast svenskar vilket han 

upplevde hade en positiv effekt för hans välbefinnande till skillnad från den andra skolan 

då han ansåg att de andra eleverna hade dåligt inflytande på honom på grund av 

mobbning.  
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Traditioner   

En av resultatets enda skillnader mellan respondenternas olika bakgrunder syns här men 

är inte så avsevärd. Det gäller i vilken utsträckning som personerna tar del av den svenska 

kulturen och firandet av svenska traditioner så väl som ursprungslandets högtider. Många 

respondenter från olika åldersgrupper från Bosnien berättade att de avstod från att delta i 

det nya landets traditioner även fast alla är integrerade i samhället både socialt, 

ekonomiskt samt att de till en viss grad identifierade sig som svenskar.  Den beroende 

faktorn för detta var religion. Respondent B3 beskriver sin familj som muslimsk och visar 

sig vara den som tagit till sig den svenska kulturen allra mest inom denna grupp. B3 

berättar att han inte är så religiös men identifierar sig fortfarande som muslim. 

Respondent B3 berättar om hans firande av traditioner:  

 

“ [...] firar midsommar också och jul [...] så tycker att jag är anpassad till 

den svenska kulturen [...] man firar inte midsommar i Bosnien och min familj 

är muslimsk så de firar inte jul [...] självklart firar jag ju även Bosniska 

traditioner och sånt men aa [...] “ (Intervju B3, s. 48)  

 

Bosniska traditioner förekom oftare och var vanligare att delta i vilket med högst 

sannolikhet beror på den religiösa skillnaden. B1 menar att det i hennes ursprungsland 

var ett gemensamt firande av dessa oavsett vilken religion man tillhör. Det innebär att 

muslimer firade med kristna under de kristna högtiderna kristna med muslimer under de 

muslimska högtiderna. B1 talar även om att hon bjuder på bosniska delikatesser till sina 

svenska kollegor när det är en bosnisk högtid och att hennes vänner delar med sig av 

svensk mat under jultid. Detta talar för en integration i kulturellt syfte och att 

respondenten har införlivats i det nya samhället ur ett socialt perspektiv. För chilenare 

blev det i viss omfattning vanligare med deltagande i svenska traditioner såsom jul och 

midsommar trots att den sistnämnda inte existerar i Chile. Däremot blev dessa firanden 

beskrivna som en blandning av traditioner från båda kulturerna, som midsommarfirande 

med chilenska aspekter. Det stämmer överens med en av definitionerna för kultur som 

som argumenterar för att det inte finns några rena, skilda kulturer utan att alla dessa på 

ett sätt blir blandade inom samhället (Gärling & Biel, 2012). Detta kan förstärkas med 
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det faktum att den västerländska världen och inte minst Sverige har blivit mer 

globaliserad.  

 

Jobb 

Resultatet visar att samtliga respondenter förutom en har ett jobb. Respondenten som inte 

arbetar, studerar på heltid. Det framgår att alla deltagare har strävat efter att antingen börja 

gå i skolan eller börja jobba så fort som möjligt efter flytten till Sverige. Respondent B1 

berättar om sin önskan att börja arbeta:  

 

“ [...] när man väl fick uppehållstillstånd och kom in i systemet då gick allt 

jättebra för att man är inte van vid att leva utan ett jobb  så det första målet 

för mig var att få ett jobb här [...]” (Respondent B1, s.47).  

 

Flera respondenter berättade att de via sitt jobb har hittat svenska vänner eller vänner av 

annan härkomst än de själva. Detta ledde till att de lärde sig mer av svenska traditioner 

och utvecklade sina kunskaper i det svenska språket. Genom jobbet kunde respondent B1 

dela med sig av sina traditioner med svenska kollegor och de svenska kollegorna delade 

med sig av sina jultraditioner. Andra respondenter började fira svenska traditioner såsom 

jul och midsommar efter att ha lärt känna svenska personer via deras jobb.  

 

Detta visar tydliga kopplingar mellan arbete och ackulturation i form av integration.  

Många respondenter har integrerats i det svenska samhället eftersom deras arbetsplatser 

har bidragit till en ny sorts relation till den svenska kulturen där vänskap är den stora 

bidragande faktorn. Att respondenterna har integrerats visas i form av att de behåller delar 

av deras etniska tillhörighet samtidigt som de engagerar sig i majoritetsgruppen i 

samhället (Almqvist, 2006, s. 93). Genom arbetet har de flesta anammat de svenska 

normerna och beteendemönstrerna vilket har lett till en mindre klyfta mellan olika 

grupper och kulturer. Med det sagt hjälper en arbetsplats migranter att integrera sig i det 

svenska samhället där de upprätthåller sina sociala relationer och utvecklar 

integrationsprocessen.  
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6.3 Ackulturation & Vänskap 

Integration 

Resultatet visar att integration i form av att man bland annat utvecklar kunskaper i det 

svenska språket samt börjar jobba, leder till en mer blandad vänskap utifrån ett kulturellt 

perspektiv. Resultatet visar emellertid att en respondent är integrerad i det svenska 

samhället även fast denne inte tagit ett lika stort avstånd från den egna kulturen som resten 

av respondenterna. Personen vars resultat stack ut är respondent B5. 

B5 berättar om sin upplevda ackulturation och vänskap:  

 

“ [...] jag behåller fortfarande mitt bosniska identitet, sida eller kultur 

[...]men samtidigt så är ju jag även svensk om man säger så [...]  de flesta är 

ju invandrare då [...] eller från Bosnien [...]” (Intervju B5, s. 58, 60)  

Det kan bero på att B5 flyttade hit som liten och att hon därmed har integrerats lättare 

genom att hon gick på dagis och genomförde hela skolgången i Sverige. Detta kan vara 

ett bevis på att hennes socialisationsprocess sedan barnsben har sammanflätat de två 

kulturerna och att hon därför inte behövde träffa svenska vänner för att utveckla sina 

svenska språkkunskaper eller anamma svenska normer och värderingar.  

 

Utkomsten av den insamlade datan är att samtliga respondenter använde integration som 

strategi för ackulturationsprocessen. Tolkningen av resultatet är att integrationen har en 

påverkan på vem man umgås med i de flesta fallen. Respondent B5:s resultat visar 

däremot att personen i fråga är integrerad i samhället genom att hon jobbar här, talar 

språket, går i skolan och firar vissa svenska traditioner med sina vänner men att hon 

samtidigt väljer att umgås med vänner som har bosniskt ursprung eller personer med 

annan bakgrund än svensk. Detta styrker Berrys teori om ackulturation där denna process 

skall ses som två dimensionell och inte en rak linje då man inte nödvändigtvis blir mer 

integrerad i det nya samhället ju längre man bott här (Berry et al. 2002, s. 92). B5 har 

alltså inte blivit mer socialt integrerad än de andra respondenterna på grund av att hon 

flyttat hit som den yngsta personen. Trots att alla personer är integrerade, ligger de på 

olika nivåer av integration där vissa har tagit till sig den svenska kulturen mer än andra. 
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Detta beror främst på religiösa skäl som tidigare nämnt. Samtliga respondenter kände sig 

integrerade i det svenska samhället genom att de antingen jobbar, går i skolan här, eller 

båda två samtidigt. De är även tydligt att deras svenska vänner som de har träffat via 

skolan eller jobb, hjälper deras integration då de lär sig det svenska språket bättre samt 

lär sig mer om den svenska kulturen och det svenska levnadssättet. Detta tycker vi, leder 

till en minskad risk för social utfrysning då samtliga respondenter lever ett “normalt” 

fungerande liv.  

 

Tid i Sverige 

Vissa respondenter som exempelvis C1 och B3, genomgick förändringar vid tonårsfasen 

som ledde till en känsla av marginalisering och separation. Anledningen till detta var 

enligt C3 på grund av att han fick genomgick en identitetskris där han inte visste vilken 

etnicitet eller kultur han skulle vända sig till och kände sig inte accepterad i någon utav 

dessa. Under den perioden etablerade däremot han endast vänskapsrelationer till andra 

Chilenare eller sydamerikaner som han menar bidrog till känslan av marginalisering. 

Därav kan slutsatsen dras mellan att dennes dåvarande vänner bidrog till ökad känsla av 

marginalisering då han slutade umgås med svenska vänner och kände sig därför inte 

integrerad i det svenska samhället. Dessutom kände respondenten att han i deras umgänge 

insåg att de delarna av hemlandets kultur inte var en del av hans utformade identitet vid 

tidpunkten. Detta förändrades med tiden när C1 började i gymnasiet och han började 

umgås med svenska personer, som senare blev hans bästa vänner. 

Respondent C1 beskriver hur han upplever sin ackulturation samt sin vänskapskrets:  

 

“ [...] mina två bästa vänner är svenskar [...] språket var jätteenkelt [...]  när 

jag blev tonåring då gick jag igenom min chilenska och 

latinamerikanska fas då hängde jag med latinamerikaner och andra 

chilenare [...]  “ ( Intervju C1, s 2, 4) 

I B3:s fall handlade det om separation. B3 kände dock inte endast en känsla av gemenskap 

till det egna hemlandet utan även känsla av gemenskap till andra världskulturer som inte 

bestod av den svenska kulturen. Detta var enligt honom på grund av upplevd rasism från 
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etniska svenskar. B3 drogs därav endast till andra migranter eller personer vars föräldrar 

hade en utländsk bakgrund. Emellertid ändrades detta när personen i fråga började i en 

annan skola och han började umgås med svenska personer igen.  

Tolkningen av resultatet är att tid agerar som en  påverkande faktor för ackulturation och 

vänskap samt att integrationen har en påverkan på vänskapsrelationer och att detta inte 

ligger i det omvända fallet. Detta eftersom samtliga respondenter började umgås med 

svenska personer och blev vänner med dessa efter att de lärt sig svenska och i samband 

med att de började arbeta eller påbörjade sin skolgång. På grund av språksvårigheter 

ansåg våra respondenter att de inte fick möjlighet till att anknyta sig till svenska personer. 

Av denna anledning är tiden i Sverige tillsammans med ackulturationsstrategier, en 

påverkande faktorer för vilka vänner migranterna umgås med. Tolkningen menar även att 

det är integration i form av arbete och skola som är de främsta anledningarna till att 

migranterna känner sig integrerade i samhället och att de på denna basis skapat sina 

relationer till svenskar.  

 

7. Diskussion och slutsats  

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur bosniska och chilenska 

migranter upplever sin ackulturationsprocess i relation till deras vänskapskrets etniska 

mönster. Problemformuleringen blev besvarad och resultatet visade att samtliga 

respondenter är integrerade i det svenska samhället samt att deras integration var 

mittpunkten för att lära känna och börja umgås med etniska svenskar vilket vidare 

utvecklade integrationsprocessen. Deras känslor angående integrationen är något som 

bekräftas vid en av intervjufrågorna där avsikten var att få reda på hur respondenterna 

själva har upplevt deras ackulturationsprocess samt strategin som har valts. Alla 14 

respondenter rapporterade att de på olika nivåer hade integrerats i det svenska samhället 

vilket kan bero på att de enbart förknippade integration med att tala bra svenska och ha 

en sysselsättning. Denna uppfattning angående deras integration stämmer till stor del med 

de använda strategier för ackulturation som har analyserats i resultatet. Det som avviker 

från respondenternas egna upplevda känslor och resultatet från analysen är den sociala 

aspekten av integrationen. Vänskapsrelationerna som respondenterna har bildat i Sverige,  

presenterades under resultatet och styrker detta argument.  
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Därmed drog vi slutsatsen att migranters ackulturationsprocess har en påverkan på vilka 

vänner man väljer att etablera en vänskapsrelation med. Två av respondenterna menade 

att de genomgick en fas där de kände separation eller marginalisering. Detta resulterade 

i att de slutade umgås med etniska svenskar. Detta var dock endast en fas och de började 

umgås med svenskar igen och känner idag att de är integrerade. Alltså visade resultatet 

att individer som är integrerade i samhället har svenska vänner bortsett från en respondent 

som var integrerad samtidigt som denne hade få  relationer av ytlig karaktär med hennes 

svenska vänner. Detta menade hon berodde på personligheten hos hennes vänner och inte 

etnicitet och vi menar att hennes unga ålder vid flytten till Sverige har varit en bidragande 

faktor.  

 

Viktigt att notera är att alla respondenter befann sig på olika nivåer av integration där 

några var mer integrerade än andra. Det handlade främst om traditioner förknippade med 

religion där muslimska migranter från Bosnien valde att avstå från firandet av jul och 

påsk. Detta var inte något som påverkade migranternas integration negativt i sin helhet 

då alla visade tydliga tecken på en känsla av att de tillhörde det svenska samhället. Språket 

visade sig vara en signifikant påverkande faktor när migranter började integreras i 

samhället då språket var en avgörande för att få ett jobb, framgång i skolan och skapa 

vänskapsrelationer med svenska medborgare. Detta var även fallet i många av de 

vetenskapliga artiklarna och forskning som användes i avsnitt Tidigare forskning i denna 

studie. Många migranter upplevde i artiklarna att det var svårt med språkbarriären i början 

av ankomsten men att de blev integrerade i samhället och skaffade vänner från det nya 

landets majoritetsbefolkning när de lärde sig landets språk. Detta stärker resultatet som 

vi kom fram till i denna studie. Utöver detta, upptäcktes det att även i tid i Sverige samt 

respondenternas ålder vid ankomsten till Sverige hade en signifikant påverkan för den 

anpassbara ackulturationsprocessen och vänskapsrelationerna som utformades. I fortsatt 

relation till den tidigare forskning och trots att en jämförelse mellan våra respondenternas 

olika utländska bakgrund inte var en del av frågeställningen, fann vi ingen skillnad inom 

deras ackulturationsstrategier. Det är något som står i enlighet med den andra svenska 

studien, (Cvetkovic, 2009) där integrationsprocessen mellan familjer från Chile och forna 
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Sovjetunionen jämfördes med varandra och inte heller uppvisade några signifikanta 

skillnader mellan dessa två grupper oavsett deras olika kulturella bakgrunder.  

 

Studien har förhållit sig till de etiska aspekterna som måste följas vid forskning. Det är 

dock viktigt att tillägga att detta är ett känsligt ämne då vissa av respondenterna kom till 

Sverige på grund av otryggt tillstånd i hemlandet i form av krig och inbördeskonflikter. 

Konsekvensen av detta blev i ett fall att en utav respondenterna fann återberättelsen av 

vissa moment som känslomässigt svåra. Vid detta momentet togs en paus under 

intervjuens gång tills respondenten kände sig bra igen och fortsatte av egna vilja. Som 

tidigare nämnt kan det faktum att vi kände respondenterna sedan innan ha påverkat 

resultatet i form av att deltagarna med viss möjlighet undanhöll vissa detaljer. Vi kan inte 

i god tro försäkra oss om att detta inte har skett, däremot uppfattas det av oss att den redan 

etablerade relationen mellan respondenterna och intervjuaren ledde till ökad öppenhet då 

trygghet och tillit redan var grundad mellan de inblandade parterna. Det är viktigt att vara 

medveten om de risker som förekommer med det, bland annat det som diskuterades 

utförligt under metoddelen.  

 

Avslutningsvis vill vi tillägga att trots att den övervägande frågeställningen har besvarats 

i en stor grad, upptäcktes det under forskningsprocessen att en del aspekter hade  kunnat 

förbättras för att erhålla ytterligare kunskap om ämnet i fråga. Det framstår tydligt att det 

behövs en uppföljning. 

 

I början av avsnitt 6 uppfattades det att vår etablerade relation med 7 respondenter inte 

var något som hade en signifikant påverkan för vår studies resultat, vilket är en subjektiv 

bedömning av oss och kan därför troligen komma att skilja sig från andras uppfattning. 

Däremot har det påverkat skrivprocessen och på ett negativt sätt eftersom tiden gick åt att 

överväga risker och fördelar, förklaringar och en redovisningar till varför det anses vara 

ett kontroversiellt val, samtidigt som det sänkte vår studies tillförlitlighet. Eftersom detta 

är en studie med unika förhållanden och ett specifikt urval behövs det ytterligare 

forskning kring ackulturation och vänskapsrelationer med migranter från Chile och 

Bosnien-Hercegovina för att få ett resultat som har större tillförlitlighet och ett signifikant 
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resultat. En sådan studie kan till exempel vara en som utförs med ett liknande urval fast 

med respondenter som forskarna inte har någon tidigare relation till. Därmed skulle alla 

risker som kommer med att ha ett sådant urval att undvikas såsom bristande tillförlitlighet 

exempelvis, vilket är anledningen till att det är något som avrådes inom vetenskaplig 

forskning.  

 

En bättre metod för denna studie hade möjligtvis varit kvalitativa, ostrukturerade 

intervjuer med hela familjer, iställer för enskilda individer. Denna intervjuteknik hade i 

teori gjort det möjligt att framställa en allt mer mångsidig nivå av upplevelser från 

urvalsgruppen istället för endast få enstaka fragment av berättelser från respondenternas 

familj vilket förekom ett flertal gånger under denna studies intervjuer.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

Intro: Hej och tack för att du ställer upp  idag! Vi kommer att börja med lite 

bakgrundsfrågor som sedan bygger upp till lite djupare och längre frågor med rum för 

diskussion. Om du känner att du vill ta en paus eller avbryta är det bara att säga till. 

Skulle det vara så att du ångrar din medverkan och vill inte att det här intervjun används 

så fixar vi det, tänk däremot på att dina svar förblir anonyma oavsett. Har du några 

frågor angående processen är det bara att fråga på. Vi börjar med lite bakgrundsfrågor. 

  

Bakgrundsfrågor: 

Kvinna/man?  

Hur gammal är du? 

Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

(Har du en pågående utbildning?) 

Vad har du för sysselsättning?  

Hur ser din familj ut? (barn, syskon, föräldrar etc.) 

Vad är anledningen till att du kom till Sverige? 

Hur länge har du varit bosatt i Sverige?  

Vart kommer du ursprungligen ifrån?  

Trivs du i Sverige?  

(vad är det som gör att du trivs/inte trivs?) 

Planerar du att bo kvar i Sverige hela ditt liv? 

(Varför?) 

(Vilka är fördelarna/nackdelarna?)  

 

FF1: 

Skulle du kunna berätta lite om dina vänner?  

Vilket land kommer majoriteten utav dina vänner ifrån?  

Hur blev ni vänner?  
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Varför umgås du med just dem?  

(Upplever du att det är lättare med just de personerna, och i sådana fall varför?) 

Känner du att dina vänner som inte kommer från samma land påverkar dig på något 

sätt?  

(Varför/varför inte?) 

Känner du att din vänskapskrets har utvecklats under tiden du har bott här sedan du kom? 

(Vad tycker du om denna utveckling?)  

Har vänskapsrelationer kommit att betyda något annat för dig efter flytten till Sverige?  

(Så som vi förstår det, kan det vara en jobbig process att flytta till ett främmande land, 

och då kan kännas lättare att ha vänner i sin omgivning.) 

(Hur i sådana fall, kan du ge något exempel?) 

(Har dessa relationer påverkat dig positivt eller negativt?)  

Hur ofta umgås du med dina vänner?  

(Hur ofta med vänner från ursprungslandet respektive svenska vänner om man har 

några) 

 

FF2:  

Hur upplever du att din anpassning/integration har varit till det svenska samhället (jobb, 

skola, språk tex) ? (Med anpassning så menar vi till exempel på din integration)  

Hur upplever du att din anpassning har varit till den svenska kulturen (vad man gör på 

fritiden/traditioner/högtider)?  

(vi anser inte att samhälle och kultur är samma sak då det finns många olika kulturer i ett 

samhälle) 

Har du känt att du fick möjligheter för att skapa vänner och umgås naturligt så att du 

känner dig hemma bland dessa vänner?  

Var det något du upplevde som svårt när du kom till Sverige?  

(Hur känner du angående de svårigheterna nu?)  

(Känner du att svårigheterna du upplevde påverkade vilka vänner du umgås med?)  
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Utifrån termerna integration, assimilation, separation och marginalisering (med 

förklaring för dessa om det behövs) Vilken av dessa termer skulle du tycka stämmer in 

på dig och varför? (Integration: behåller gemenskapen och tillhörigheten med den etniska 

gruppen men samtidigt engagerar sig i majoritetsgruppen i samhället. Assimilation: 

immigranternas relationer till majoritetssamhället är de viktigaste och man väljer bort 

ursprungskulturen. Man anammar det nya landets bland annat språk, kultur och 

beteendemönster. Separation: fokus på den egna ursprungskulturen och man värderar de 

egna levnadssätten, sederna och traditionella värderingarna mer än det nya landets. Man 

lägger inte stor vikt (om ens alls) vid att införliva den egna kulturen med kulturen i det 

nya landet man bosatt sig i. Marginalisering: Man har alltså valt att ta avstånd från både 

den egna gruppens kultur samt ta avstånd från majoritetssamhället.  

(Känner du något särskilt i fråga om det du svarade på förra frågan?) 

 

Kan du ge några exempel på situationer/berättelser som du tycker handlar om det här med 

integration, assimilation eller segregation? 

Vilket etnicitet/kultur identifierar du dig med (mest)?  

(Varför?) 

En del människor som har flyttat till Sverige, säger att de tycker de tillhör två kulturer 

lika mycket. Och att de vill det. Vad tycker du om det? Kan det stämma för dig? Tror du 

att det här har någon inverkan på dina känslor för dina vänner här i Sverige?  

Upplever du en kulturkrock mellan hemlandets kultur och den svenska?  

(Finns det något du upplevde som jobbigt i den svenska kulturen? I så fall vad? 

Försvann den känslan av “jobbigheten” när du vande dig vid att vara här, eller stannar 

den kvar hos dig hela tiden? 

 

Bilaga 2.  

Informationsbrev 

 

Hej! Vi heter Zerina Bander och Gabriel Gac och är studenter på Högskolan i Skövde där 

vi läser vårt tredje och sista år på Socialpsykologiska programmet och ska nu skriva vår 

C-uppsats. Detta examensarbete fördjupar sig i temat migration och vänskap. Syftet med 
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denna undersökning är att se om det finns ett samband mellan ackulturationsprocess och 

vänskapsrelationer.  

Tio semistrukturerade intervjuer ska genomföras, ansikte mot ansikte, som är cirka 45-60 

minuter långa. Dessa kommer att spelas in under tiden som intervjun pågår, för att sedan 

transkriberas och översättas till skriftlig form för analys.   

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst under 

intervjun utan motivering till varför. Vi garanterar att dina svar samt personuppgifter 

kommer att vara anonyma för obehöriga. Endast den som intervjuar dig kommer veta din 

identitet och konfidentialitet är garanterat. Ingen annan än vi som intervjuar dig kommer 

att kunna ta del av din muntliga intervju, alltså kommer ingen obehörig kunna ta del av 

materialet heller. Transkriberingen kommer finnas med i rapporteringen i examensarbetet 

men ditt namn kommer avidentifieras i form av kodade namn. Därmed finns det ingen 

risk att ditt namn står med någonstans och resultatet kommer inte kunna kopplas tillbaka 

till dig. Datan som samlas in är endast till för forskningssyfte. I och med att du skriver 

under detta brev bekräftar du att ditt frivilliga deltagande och samtycke.  

 

 

Underskrift:_________________________________ 

 

Har du några frågor angående studien eller intervjun, vänligen  kontakta oss på följande 

adress:  

 

Zerina Bander  

a15zerba@student.his.se 

 

Gabriel Gac 

a15gabga@student.his.se   

Med vänliga hälsningar, 

 

Zerina  Bander & Gabriel Gac          


