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Syftet med denna studie var att belysa hur män med migrationsbakgrund förstår och ger mening till sina 

upplevelser av medborgarskap i det dagliga livet. Tanken var att belysa hur de intervjuade männen beskriver 

förutsättningar och hinder för delaktighet i det finländska samhället samt hur de framställer och ger mening till 

sin position i samhället. Som teoretisk utgångspunkt användes ett mikrosociologiskt perspektiv på 

medborgarskap där fokus ligger på att redogöra för den betydelse som medborgarskap har i människors 

vardagliga liv. Materialet belystes även utgående från positionsteori och ett intersektionellt perspektiv.  

Tanken med urvalet var att lyfta fram migrantskap som social kategori. Studien synliggör män med heterogen 

migrations- och erfarenhetsbakgrund. Informanterna kommer ursprungligen från nio olika länder världen över 

och har migrerat till Finland av olika orsaker. De befinner sig i åldersspannet 29–53 år och har levt i Finland 2–

23 år. Materialet samlades in med fem halvstrukturerade parintervjuer samt en individuell intervju och 

analyserades med hjälp av narrativ analys.  

Utifrån analysen konstateras att upplevelser av såväl delaktighet som uteslutning ofta relateras till vardagliga 

möten med människor i ens nära omgivning.  Delaktighet förknippas också med att bidra till en positiv 

samhällsutveckling genom arbete och att aktivt delta i olika samhällsarenor som idrottslag, föreningar och 

församlingar. Männens upplevelser av förutsättningar och hinder för delaktighet beskrevs med hjälp av 

positioner. De positioner som identifierades i materialet var ”sin egen lyckas smed”, ”accepterad 

underordning”, ”utanför finländsk gemenskap” och ”diskriminerad”. Bland de identifierade positionerna gick 

det att urskilja två huvudsakliga narrativ kring att förstå och ge mening till upplevelser av förutsättningar och 

hinder. Det ena är att man relaterar hindren för ett fullvärdigt medborgarskap till omvärlden och strukturella 

omständigheter och det andra är att man inte upplever strukturella hinder utan betonar den egna personens 

ansvar, vilja och kompetens. Bland de positioner som framträder i materialet är det vanligast att betona 

personens eget ansvar och kompetens. I resultaten framkommer också att alla informanter inte har samma 

möjligheter att utöva medborgarskapets sociala rättigheter och skyldigheter. Informanterna gav också olika 

mening till sina upplevelser av förutsättningar och hinder för delaktighet. Med hjälp av det intersektionella 

perspektivet belystes hur olika upplevelser bl.a. kan hänföras till ålder, skillnader i utbildningsnivå, olika 

levnadsstandarder i hemlandet, olika orsaker till migrationen, ursprungsland och politisk bakgrund.  

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att immigranternas positioner i högre eller lägre grad är ojämlika 

i relation till majoritetsbefolkningen. Även om männen ställer krav på jämlikt bemötande godkänner de också 

indirekt att majoritetsbefolkningen har makt att avgöra huruvida man som immigrant är accepterad och 

förtjänar sin plats i samhället.  Männen förhåller sig dock inte passivt till förverkligandet av ett fullvärdigt 

medborgarskap utan betonar att man själv har ansvar över sin situation och att man skall vara beredd att 

anpassas till det som är ”finländskt”.   

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
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1 Inledning 
 

Många forskare är överens om att Finland framtill 1990-talet varit ett relativt homogent 

land med och få migranter. Man brukar beskriva Finlands migrationsutveckling som att 

ha varit ett land varifrån man emigrerar till ett land till vilket man immigrerar. Från och 

med andra världskriget fram till 1980 flyttade finländare framförallt till Sverige. 

(Wahlbeck 2007, 6–7.) Antalet migranter i Finland har ökat stadigt sedan 1990-talet, då 

migrationen på grund av humanitärt skydd ökade. På 1990-talet var antalet människor 

med utländskt medborgarskap i Finland 26 255 och år 2012 var antalet 195 511 vilket är 

3,6 % av befolkningen. Många människor som immigrerat till Finland har också fått 

finländskt medborgarskap. (Statistikcentralen, 2012.) Jämfört med andra nordiska 

länder har det historiskt sett förekommit väldigt lite arbetsmigration till Finland och de 

vanligaste orsakerna till immigration har varit äktenskap, asylsökning, flyktingskap och 

återflyttning av ingermanländare (Alitolppa-Niitamo et al 2005, 8). Under senare år har 

dock arbetsmigrationen ökat kraftigt. Enligt Mika Helander (2011, 7–8) har man i 

Finland under 2000-talet börjat framhålla behovet av arbetsrelaterad migration för att 

kunna råda bot på bristen av arbetskraft som ökar i takt med en allt större andel åldrande 

befolkning. Enligt en färsk befolkningsprognos kommer migrationen till Finland att öka 

kraftigt framtill år 2030. Antalet invånare som talar ett främmande språk i 

huvudstadsregionen (Helsinfors, Esbo och Vanda) uppskattas att stiga från 127 000 år 

2013 till 300 000 år 2030. Det innebär att andelen invånare som immigrerat till Finland 

kommer att stiga från ca 10 % till 20–23 % år 2030. (Vieraskielisen väestön ennuste 

Helsingin seudulla 2013–2030.) 

Den ökade migrationen aktualiserar bl.a. frågor kring kultur, etnicitet, integration och 

medborgarskap. Enligt Pasi Saukkonen (2010, 27) går diskussionerna kring dessa 

ämnen ofta heta och har ofta två vittskilda utgångspunkter. En del framhåller att 

mångfald i samhället är en rikedom och en förutsättning för en gynnsam 

samhällsutveckling. Andra framhåller att mottagandet av immigranter tär på knappa 

ekonomiska resurser, att det uppstår konflikter mellan de värderingar som råder i 

västländer och immigranternas värderingar och att det uppstår sociala problem. Enligt 

Östen Wahlbeck (2003, 31) är forskning kring immigrantens egna upplevelser av 

integrationsprocessen sällsynta i motsats till myndigheternas synvinkel. Det behövs 

mera kunskap om migranters upplevelser av att lämna sitt hemland och att komma till 
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ett nytt land och lokalsamhälle. Enligt Kathleen Valtonen (1999, 45–46) möter en familj 

som immigrerat många utmaningar vid ankomsten till ett nytt land. 

Förändringsprocessen som familjen går igenom kan också avspegla sig i relationerna 

och rollerna inom familjen. Beroende på kön och ålder anpassar sig familjemedlemmar 

på olika vis och i olika takt till de nya förhållandena. Faktorer som kan göra att 

immigrationen upplevs som påfrestande är t.ex. arbetslöshet, brist på pengar, stress, 

förändrade roller inom familjen samt avsaknad av sociala nätverk och framtidsutsikt. 

Det har gjorts en hel del forskning om kvinnors upplevelser av migration medan 

forskning kring mäns upplevelser är ett relativt outforskat område (Datta et al 2008; 

Anis 2012, 324). Ursprungligen lyfte migrationsforskningen ofta fram kvinnor och 

deras möjlighet till jämställdhet och frigörelse. Invandrarmän beskrevs ofta som en 

homogen grupp människor med patriarkaliskt förhållningssätt gentemot kvinnor. 

Generellt sett har migrationsforskning tenderat att lyfta fram den ”hyper-maskulina” 

mannen som överger sin familj, är våldsam mot sin fru osv. Dessa synsätt har man nu 

börjat utmana genom att föra fram en mer kritisk syn på genus och migration. Numera 

har man börjat anta ett problematiserande närmandesätt till förhållandet mellan 

människor, platser och identiteter.  Inom genusforskning har man uppmärksammat att 

genus kan påverka hur migrationen utformas samtidigt som människans genus kan 

omdefinieras genom migrationsprocessen. En del forskning har lyft fram migrationens 

inverkan på mannens identitet, genom att t.ex. undersöka huruvida mannens antaganden 

och tankar om genus utmanas, reproduceras eller förstärks i det nya samhället som 

mannen befinner sig i. (Datta et al 2008.) 

Mitt intresse för att närmare bekanta mig med människor med migrationsbakgrund har 

väckts när jag under mitt sommarjobb kommit i kontakt med ensamkommande 

flyktingbarn. Intresset för att belysa upplevelser bland män med migrationsbakgrund 

väcktes under våren 2012 då jag genomförde en praktikforskningsstudie i socialt arbete. 

Studiens syfte var att undersöka hur irakiska män och kvinnor upplever sitt 

medborgarskap i det dagliga livet (Stagnäs 2012). Studiens fokus låg på att redogöra för 

hur de intervjuade irakierna upplever sitt medborgarskap i Finland utgående från livet i 

Irak inom en rad olika sfärer såsom familj, parförhållande, sociala relationer, arbete, och 

ekonomi. Målet var också att närmare undersöka hurdana svårigheter och hinder de 

möter i det dagliga livet som medborgare samt att utreda hurdant stöd de är i behov av. I 

resultaten framkom att irakierna upplevde en del svårigheter i sitt dagliga liv som 
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medborgare och ansåg att de behöver stöd inom flera områden. I resultaten framkom 

också att männens och kvinnornas uppfattningar och upplevelser till viss del skiljde sig 

från varandra, t.ex. angående upplevelser av jämställdhet mellan könen i Finland. 

Kvinnorna uppskattade jämställdheten mellan könen medan männen ansåg att kvinnor 

har mer makt än män i Finland. En del ansåg också att jämställdheten kan orsaka 

problem i parförhållandet.  

Eftersom mäns upplevelser av migration är ett relativt outforskat område anser jag att 

det är viktigt att lyfta fram deras perspektiv i min pro gradu-avhandling. Att känna till 

migranters egna upplevelser är viktigt för socialarbetare som möter immigranter i sitt 

arbete men också för många andra människor och yrkesgrupper. Min förhoppning är att 

studien skall bidra till ökad kunskap och en nyanserad förståelse för män med 

migrationsbakgrund för att man på så vis skall kunna bemöta dem mer ändamålsenligt.  

Syftet med denna studie är att belysa hur män med migrationsbakgrund förstår och ger 

mening till sina upplevelser av medborgarskap i det dagliga livet. Tanken är att belysa 

hur de intervjuade männen beskriver förutsättningar och hinder för delaktighet i det 

finländska samhället samt hur de framställer och ger mening till sin position i samhället. 

Ruth Lister et al (2003) har benämnt medborgares upplevelser i det dagliga livet för levt 

medborgarskap (eng: lived citizenship). Som teoretiska utgångspunkter har jag använt 

mig av teorin om levt medborgarskap (Lister et al 2003; Lister et al 2007; Cherubini, 

2011) och positionsteori (Benwell & Stokoe 2010; Harré & van Langenhove 1999). Jag 

har även belyst männens upplevelser utgående från ett intersektionellt perspektiv (se 

t.ex. Mattsson 2010) för att beskriva hur olika sociala kategorier såsom ålder, 

utbildningsnivå, bakgrunden till migrationen, ursprungsland osv. interagerar och 

påverkar de intervjuade männens position i samhället.   

En närmare genomgång av mina teoretiska utgångspunkter samt en precisering av 

forskningsfrågorna kommer att presenteras i kommande kapitel. Jag börjar med att i 

kapitel två motivera mina val av begrepp. I kapitel tre beskrivs aktuella trender inom 

migrations- och integrationspolitik och i kapitel fyra beskrivs tidigare forskning kring 

män och migration. I kapitel fem redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter och i 

kapitel sex preciseras studiens syfte och frågeställning. I kapitel sju beskrivs studiens 

material, metod och analys. I kapitel åtta presenteras det empiriska materialet och hur 

det har analyserats. I kapitel nio sammanfattas och diskuteras studiens centrala resultat. 



8 

 

2 Migrant eller invandrare – en diskussion kring val av begrepp 
 

Begreppet invandrare och finskans maahanmuuttaja är begrepp som är väletablerade i 

det svenska respektive finska språket (Rastas 2002, 21; Franzén 2001, 17). Trots att 

begreppen är etablerade anser många forskare att de inte är de mest lämpliga. Enligt 

Merja Rastas (2002, 21) är det ändå inte lätt att hitta nya, mer neutrala begrepp som 

kunde ersätta det tidigare. Rastas använde sig själv av begreppet invandrare i sin studie 

trots att hon ansåg att det vore lämpligare att använda sig av begreppet person med 

invandrarbakgrund (fi: maahanmuuttajataustainen) eftersom hon ansåg att det 

sistnämnda var för klumpigt att använda i text.  

Outi Lepola (2000, 371, 385) diskuterar i sin doktorsavhandling hur länge en person blir 

kallad för utlänning (fi: ulkomaalainen) och huruvida personen någonsin upphör att 

vara utlänning även om personen har bott länge i Finland och fått finländskt 

medborgarskap. Lepola diskuterar huruvida man borde komma på nya termer som 

skulle inkludera också andra människor än etniskt finska. Ett förslag kunde vara att 

använda begreppet finländare (fi: suomenmaalainen) för att beskriva människor vars 

etnicitet inte är finsk men som hör till det finska folket. (Finländare är ett etablerat ord i 

det svenska språket men suomenmaalainen är inte etablerat i finska språket). Enligt 

Lepola är begreppet nyfinländare (fi: uussuomalaiset) också ett begrepp som ibland 

syns inom media och inom forskning. Begreppet fungerar dock inte i alla situationer 

eftersom det enbart hänvisar till personer som immigrerat till Finland. Lepola efterlyser 

en bredare innebörd för finskhet. Ifall om finskhet skulle inkludera andra än etniskt 

finska så skulle det inte finnas behov av nya termer såsom finländare eller nyfinländare.  

Elsie Franzén (2001, 18) anser att ordet invandrare inte är lämpligt att använda med den 

betydelse som det har idag i det svenska språket. Hon menar att begreppet med åren har 

fått en allt vidare betydelse som närmast skulle kunna jämställas med ”icke-svensk”. I 

dagligt tal i Sverige benämns även flyktingar och asylsökande för invandrare. Ofta 

inräknas också nästa generation och t.o.m. de som är födda i Sverige. Franzén menar att 

ordet invandrare inte längre beskriver en kategori människor som valt att flytta till 

Sverige, utan betydelsen är snarare en tillskriven egenskap med innebörden 

annorlundaskap och icke-tillhörighet. Dessutom förknippas ordet ofta med problem av 

olika slag. Även Annika Forsander (2002, 10) är av den åsikten att begreppet invandrare 
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hänvisar till ett kulturellt och socialt annorlundaskap som inte hävs fastän personen i 

fråga får finländskt medborgarskap. Begreppet ger också bilden av att människor 

kommer till ett land för att bosätta sig permanent. Många migranter planerar dock att 

någon gång återvända till sitt hemland eller att bo i ett annat land i framtiden.  

Ett bättre ord att använda enligt Franzén (2001, 18) vore immigrant om den som har 

invandrat och emigrant om den som har utvandrat. Eftersom invandring förutsätter 

utvandring, kan man även använda ordet migrant som betyder flyttare. Med migration 

kan avses flyttning både inom och över statens gränser, vilket också inkluderar 

flyktingar. Dessa begrepp är också mer gångbara internationellt enligt Franzén. 

Eftersom allt fler forskare börjar vara överens om att begreppet invandrare har en 

negativ klang har jag valt att använda mig av ordet migrant eller immigrant i denna 

studie. Jag vill inte förstärka negativa associationer kring annorlundaskap och icke-

tillhörighet som förknippas med ordet invandrare. Därmed anser jag att begreppen 

migrant och immigrant är de mest lämpliga som finns att tillgå för tillfället.  

På samma vis som begreppet invandrare har använts som ett övergripande begrepp som 

innefattar människor med varierande bakgrund har jag tänkt använda mig av begreppet 

immigrant och migrant. Forsander (2002, 10) definierar i sin doktorsavhandling en 

invandrare som en person som har flyttat till Finland med mål att stanna varaktigt och 

som inte är finländsk medborgare vid flytten och som inte varit det tidigare heller. Med 

varaktig vistelse menas minst ett år, samma tid som krävs för att registreras i 

befolkningsregistret.  

3 Aktuella trender inom medborgarskaps- och 

integrationspolitik i Finland och Europa 
 

Syftet med det här kapitlet är att redogöra för aktuella trender inom medborgarskaps- 

och integrationspolitik i Finland och Europa. Jag redogör för trender i Europa för att 

sätta Finlands politik i relation till ett större sammanhang och för att påvisa aktuella 

trender som är allmänt förekommande. 

Enligt Saukkonen (2010, 29–31) började man under 1990-talet oroa sig över att en stor 

del av immigranterna i de europeiska länderna var socioekonomiskt marginaliserade. 
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Marginaliseringen hänfördes till bristfällig språkkunskap, låg utbildning, 

boendesegregation och svag kännedom om samhället. Insikten om marginalisering 

gjorde att man under 1990-talet kritiskt började granska de invandrarpolitiska modeller 

som man dittills använt i Europa. Man kunde i huvudsak identifiera tre 

invandrarpolitiska modeller. Frankrikes politik kännetecknades av assimilationspolitik. 

Man hade t.ex. inte officiellt erkänt existensen etniska minoriteter i landet, däremot var 

det lätt för immigranter att få franskt medborgarskap.  Inom den mångkulturella politik 

som fördes i t.ex. Sverige, Storbritannien och Nederländerna betonade man 

immigranternas rätt att bevara av sin etniska och kulturella identitet. Man ansåg också 

att mångkulturalism var berikande för samhället. Tyskland i sin tur representerade en 

invandrarpolitisk tradition där immigranterna snabbt har fått rätt att ta del av 

välfärdssystemet medan nationens medborgarskap varit begränsat till infödda tyskar 

ända fram till 2000-talet.  

Enligt Saukkonen (2010, 31) håller de tre invandrarpolitiska modellerna i Europa allt 

mer på att närma sig varandra. Inom EU har man under de senaste åren aktivt strävat 

efter att sammanjämka EU-medlemländernas integrationslagstiftning (HE 185/2010). 

Saukkonen menar att etnisk mångfald i allmänhet är godkänd i de europeiska länderna 

numera samtidigt som man allt mer börjat förhålla sig kritiskt till att folkgrupper 

fullständigt skall utöva sina kulturella rättigheter. Istället har man börjat betona det 

individuella ansvaret att hitta sin plats i samhället, förbättra sin ställning samt ta till sig 

landets regler, västerländska värderingar och kultur. Enligt Sara Goodman (2010; se 

också Joppke 2007) är en aktuell trend i Europa att allt fler länder under de senaste åren 

infört krav på språkkunskaper och kunskap om landet för att man skall få 

uppehållstillstånd och medborgarskap. Integrationstest, kurser och kontrakt är bara 

några exempel på krav som råder inom medborgarintegrationspolicyn (eng: civic 

integration policies). Medborgarintegration ses som en ny eller alternativ strategi för att 

råda bot på misslyckad integration. Idén med medborgarintegration är att individen skall 

införlivas i samhället, inte enbart genom arbete och samhälleligt engagemang utan 

också genom en personlig förbindelse till landet som innebär att man har kunskap om 

landet man bor i, språkfärdigheter samt delar sociala värderingar med befolkningen i 

landet. Tanken med medborgarintegration är inte att kulturskillnaderna mellan 

immigranterna och majoritetsbefolkningen skall minimeras utan tanken är att respekten 

för kulturell diversitet skall upprätthållas. För att främja immigranternas kunskaper om 
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samhället och anammande av samhällets värderingar har staterna infört en rad olika 

krav på immigranter i form av integrationskontrakt, kurser, tester och ceremonier. Inom 

den europeiska policyn, i motsats till den nordamerikanska, ställer man inte enbart krav 

på de personer som ansöker om medborgarskap utan även på människor som ansöker 

om uppehållstillstånd eller t.o.m. inträde till landet. De nya kraven som ställs gör det 

svårare för immigranter att uppfylla villkoren.  

Goodman (2010) har jämfört medborgarintegrationspolicyn i 15 olika europeiska länder 

under perioden 1997–2009 och konstetar att trenden för medborgarintegration är stark 

även om det finns stora variationer mellan länderna. Danmark, Tyskland och Österrike 

är några av de länder som har infört mest krav medan Finland, Irland och Italien är 

några av de länder som inte infört lika mycket krav under 12-års perioden.  Goodman 

undersöker också orsakerna och prioriteringarna bakom kraven som införts och 

konstaterar att de är olika i olika länder. För en del länder är syftet med de nyinförda 

kraven att mildra ”effekten” av immigrationen hos de immigranter som redan är i landet 

(t.ex. Tyskland och Danmark). För en del länder handlar det snarare om att begränsa 

möjligheterna för vissa migrationsgrupper att komma till landet (t.ex. Frankrike och 

Storbritannien).  Andra länder har igen inte infört höga krav eftersom man anser att de 

snarare motverkar än främjar integration (t.ex. Finland, Sverige och Irland). Till 

exempel så ser man att nationens medborgarskap är något som främjar integration, 

snarare än något som skall ses som en belöning när immigranten har integrerats. I t.ex. 

Frankrike och Storbritannien ses medborgarskap som en belöning snarare än ett medel 

för integration.  

Enligt Saukkonen (2010, 32–35) är finländsk integrationspolitik relativt ung i 

jämförelse med många andra europeiska länder med längre immigrationshistoria. När 

man jämför den finländska integrationspolitiken i europeiska sammanhang är den 

mångkulturell till sin karaktär. Att individen får bevara sin etniska och kulturella 

identitet ses som ett viktigt redskap i integrationsprocessen. Den första finländska 

integrationslagen trädde i kraft 1999 och har sedan dess uppdaterats och förnyats. Den 

nuvarande lagen om främjande av integration (2010/1386) trädde i kraft 1.9.2011. 

Syftet med integrationslagen (2010/1386) är att främja ett jämlikt bemötande och 

likabehandling mellan olika befolkningsgrupper. Tanken är att ge immigranter de 

kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som man 

stöder immigrantens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och kultur. Enligt Anis 
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(2008, 23–24) kan immigranterna utöva sin kultur och religion så länge det inte strider 

mot finländsk lag eller accepterade normer och traditioner i Finland. 

I den första integrationslagen låg fokus på immigration av humanitära orsaker och man 

riktade lite uppmärksamhet till den arbetsrelaterade invandringen. Under 2000-talet har 

invandringen ökat och ändrat form, flyktingars andel har minskat medan migration av 

familjeskäl och arbetsrelaterad invandring har ökat. Syftet med den nya 

integrationslagen (2010/1386) är att bättre kunna ta hänsyn till människor som 

immigrerat av olika orsaker. Med den nya lagen vill man särskilt förbättra vägledningen 

i immigrationens första skede genom att ge information och rådgivning och göra en 

inledande kartläggning med varje nyinflyttad immigrant som har ett giltigt 

uppehållstillstånd i Finland. Tanken är att man med hjälp av den inledande 

kartläggningen och integrationsplanen skall kunna påskynda sysselsättningen av 

immigranter. I samband med att personen beviljas uppehållstillstånd får han eller hon 

information om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet och i samhället. I den nya lagen 

vill man också betona att integrering är en tvåriktad process som sker under interaktion 

mellan olika befolkningsgrupper i samhället. Tanken är att majoritetsbefolkningen och 

immigranter skall lära sig av varandra och ta del av varandras uppfattningar om 

samhället. (HE 185/2010.) Även medborgarskapslagen (359/2003) har förnyats och 

förändringarna trädde i kraft 1.9.2011. Syftet med ändringarna var att främja 

integrationen och stärka samhällstillhörigheten och göra det enklare och smidigare att få 

medborgarskap (HE 80/2010). 

Ett centralt drag i finländsk integrationspolitik är att immigranter integreras i det 

finländska samhället genom arbete (Katisko 2011, 31). Detta kan kopplas till att 

individens eget ansvar att försörja sig med lönearbete har fått allt större tyngdpunkt i 

den nordiska välfärdsstaten medan rätten till stöd och ersättning har minskat (Hvinden 

& Johansson 2007, 59). Inom den finländska integrationspolitiken betonar man 

immigrantens egen aktivitet och vilja att anpassa sig genom att man förväntar sig att 

immigranten skall lära sig språket, bli förtrogen med samhället, studera, utveckla sin 

yrkesförmåga och komma in på arbetsmarknaden (Anis 2008, 23).  

Enligt Saukkonen (2010, 37) ser de finländska integrationsmålen bra ut på 

lagstiftningsnivå men de är i svåra att förverkliga i praktiken eftersom de offentliga 

resurserna inte är tillräckliga. Det är svårt att hitta kommuner som vill ta emot 
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immigranter som fått uppehållstillstånd eftersom det ekonomiska stöd som staten ger 

inte är tillräckligt. Kommunerna klagar också över att pengarna som skall räcka till 

språkundervisning i finska eller svenska, immigrantens eget modersmål samt 

religionsundervisning inte heller är tillräckliga. Saukkonen menar således att det i 

praktiken är svårt att uppfylla immigranternas rätt till att bevara sitt eget språk och sin 

egen kultur som integrationslagen (2010/1386) och grundlagen (1999/731) garanterar. 

4 Män och migration – tidigare forskning  
 

Syftet med det här kapitlet är att redogöra för hur man tidigare har forskat inom etnicitet 

och migration i Finland och internationellt sett. Migrationsforskning är ett 

multidisciplinärt forskningsfält som omfattar bl.a. sociologi, socialpsykologi, socialt 

arbete, antropologi och socialpolitik och studierna har gjorts både utgående från individ- 

och samhällsperspektiv.  I litteraturgenomgången har jag speciellt riktat in mig på 

migrationsforskning som har fokus på män eller medborgarskap. Genomgången kan ses 

som sammanfattande, selektiv och exemplifierande snarare än grundlig och fullständig. 

I slutet av kapitlet sammanfattar jag vilken betydelse den forskning som gjorts hittills 

har för min studie och hur jag själv positionerar mig inom forskningsfältet.  

Enligt Laura Huttunen (2002, 41) har centrala frågor inom migrationsforskningen i 

Finland traditionellt sett varit att undersöka orsaker till att migranter lämnar sitt 

hemland (push-faktorer) samt migranternas förhållande till sitt nya hemland. I forskning 

kring migranternas förhållande till sitt nya hemland har man varit intresserad av att 

undersöka migrantens anpassning till det nya samhället och problem i anknytning till 

detta. Man har också studerat migranters identitet, betydelsen av den egna etniska 

gruppen samt upplevelser av rasism och diskriminering. Globaliseringsvågen, där 

individers anknytning till geografiska områden inte längre har samma betydelse som 

tidigare, har resulterat i en ökad forskning om transnationalism och diaspora (Wahlbeck 

2003, 7). Transnationalism, det vill säga samverkan mellan människor över statsgränser 

har blivit vardag för allt fler migranter. Exempelvis undersöker den rikssvenska 

forskaren Charlotte Melander (2007) i sin doktoravhandling utbytet av socialt stöd 

mellan svensksomalier i och utanför Sverige. Transnationella och lokala nätverk spelade 

en avgörande roll för svensksomaliernas möjligheter att få socialt stöd och 

arbetsmöjligheter. Att belysa migration utgående från feministiska och postkoloniala 
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perspektiv har också blivit vanligare under de senaste åren (Keskinen et al 2009; 

Hammarén, 2008).  

Forskning om immigranter i Finland har fokuserat mycket på integration. Eftersom 

arbete ses som en central del av integration har flera studier fokuserat på 

immigranternas sysselsättning och ställning på arbetsmarknaden (Rastas 2002, 8). 

Annika Forsander (2002, 231–235) har i sin doktorsavhandling undersökt hur 

immigranter som bott i Finland i flera år placerat sig på arbetsmarknaden under 1990-

talet i Finland samt vilka faktorer som påverkar deras ställning på arbetsmarknaden. 

Anknytningen till arbetsmarknaden var för de flesta svag eller tillfällig och 

kännetecknades av osäkerhet.   Det finns många faktorer som påverkar immigranternas 

ställning på arbetsmarknaden. Enligt Forsander är en inverkande faktor att det finns 

hierarkiska skillnader mellan immigranter beroende på ursprung. Immigranter som kom 

från u-länder och hade flyktingbakgrund hade de svagaste positionerna på 

arbetsmarknaden. Höga krav på språk och kunskap om sociala och kulturella normer var 

också faktorer som påverkade hurudant arbete immigranterna kunde få eller om de 

kunde få arbete överhuvudtaget. Akhlaq Ahmad (2005) konstaterar i sin 

doktorsavhandling att migrantens sociala nätverk och kontakter också är avgörande för 

möjligheterna att få arbete. 

Som nämndes i inledningen är mäns upplevelser av migration ett relativt outforskat 

område. Få studier riktar in sig enbart på mannens upplevelser (Datta et al 2008; Anis, 

2012, 324). Enligt Fataneh Farahani (2012) har dock andra generationens immigrerade 

män fått mycket uppmärksamhet i svensk media och akademiska cirklar under de 

senaste åren (se t.ex. Hammarén, 2008). Under de senaste åren har man också riktat 

uppmärksamhet mot genusroller och de utmaningar som en förändrad familjedynamik 

medför i immigrantfamiljer. Många studier har haft fokus på obalanserade genusroller 

(Ahmadi Lewin 2001; Darvishpour 2003; Siraj 2010; Kleist 2010; Mahdi 1999).   

Den rikssvenska forskaren Mehrdad Darvishpours (2003, 113–118) doktorsavhandling i 

sociologi är en av studierna som belyser hur migrationen till Sverige kan leda till olika 

upplevelser för iranska män och kvinnor. Darvishpour menar att kvinnor har lättare att 

klara av anpassningen till det svenska samhället än männen.  För kvinnor innebär flytten 

till Sverige ofta förbättrad möjlighet till utbildning och högre arbetsmarknadsstatus 

jämfört med i hemlandet. I och med kvinnans förbättrade status i samhället har 
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kvinnorna också en positivare attityd gentemot det nya samhället. Darvishpour menar 

att mannens status och position i det nya samhället ofta förändras i motsatt riktning. I 

Sverige kan männen ha svårt att hitta arbete som motsvarar deras utbildning eller svårt 

att hitta arbete överhuvudtaget. Det kan också hända att den iranska mannens roll som 

familjens huvudförsörjare förändras när kvinnan också etablerar sig i arbetslivet. Detta 

kan förändra mannens uppfattning om sig själv som en dominant och betydande person 

inom familjen och i samhället och en del kan ha svårt att anpassa sig till dessa 

förändringar. Darvishpour menar att maktförskjutningen som uppstår i parförhållandet 

kan vara en delorsak till att det uppstår konflikter mellan mannen och kvinnan. Männen 

kan uppleva sig maktlösa och identitetslösa och den nya situationen kan leda till 

negativa attityder gentemot det nya samhället. Enligt Ahmadi Lewin (2001) bör 

individen rekonstruera sin identitet för att undvika att en identitetskris skall uppstå.   

Datta et al (2008) har studerat migrationens inverkan på mannens identitet och genus 

bland migranter i London. Förutom att själva migrationen kan leda till att identiteter 

omformas är också migranternas upplevelse av arbetsmarknaden i det nya samhället 

central.  Enligt Datta et al har flera studier visat att män ofta framhåller att deras roll 

som familjeförsörjare är viktig för deras maskulina identitet. Flera studier har också 

visat att män som migrerat i allt större utsträckning tävlar om arbete i 

kvinnodominerade och lågavlönade branscher. Resultaten i Dattas et al studie visar att 

de män som arbetade inom mansdominerade branscher såsom byggnadsbranschen 

betonade att det arbete som de utförde var ett ”mansarbete”.  De som arbetade i 

kvinnodominerade branscher verkade ha utvecklat kompenserade strategier för att 

skydda sin maskulinitet. Det var få av männen som öppet medgav att deras arbete 

traditionellt brukar ses som ett ”kvinnoarbete”. Istället betonade de t.ex. hur tungt och 

krävande diskarbete är eller framhävde att de var tvungna att ta vilket arbete som helst 

för att kunna försörja sin familj i hemlandet eller utomlands. Att fullgöra sin plikt som 

familjeförsörjare var således viktigare än vilken status som arbetet hade. 

Kathrine Ewing (2008, 1–4) diskuterar även hur mannens upplevelse av sin position i 

samhället kan påverkas av negativa stereotypier bland majoritetsbefolkningen. Enligt 

Ewing är den muslimska mannen ofta stigmatiserad och negativt representerad i 

västvärlden. Litteratur och media lyfter ofta fram den förtryckta muslimska kvinnan 

som måste bära slöja och som flyr undan arrangerade äktenskap och hedersvåld. Även 

om mannen inte direkt nämns i dessa beskrivningar skapar de negativa representationer 



16 

 

och ger en bild av den muslimska mannen som en förtryckare. De negativa 

representationerna har ytterligare förstärkts efter terrorattacken 11 september och den 

muslimska mannen beaktas ofta med skepsis och ses som en potentiell terrorist. 

Stigmatiseringen av den muslimska mannen kan påverka mannens upplevelser av 

tillhörighet till samhället negativt. 

Merja Anis (2012, 339–346) har studerat bilder av pappor vid mångkulturella möten i 

barnskyddet. Materialet samlades in till Anis doktorsavhandling och materialet består av 

klientdiskussioner i barnskyddet samt enskilda intervjuer med socialarbetare och 

klienter. Anis menar att bilden av män med migrationsbakgrund till stor del påminner 

om den bild som man har av män i allmänhet inom barnskyddet. Även om kvinnorna 

och barnen ofta ses som de främsta klienterna så försöker man inom barnskyddet att i 

större grad inkludera männen.  Bilden av mannen i barnskyddet kan vara oklar eller 

t.o.m. obefintlig ifall mannen t.ex. bor i ett annat land. Bilden av mannen kan också 

variera från att vara en god och omvårdande far till att vara opålitlig och farlig. En del 

socialarbetare reflekterade över att de har märkt att de ibland låtit stereotypier styra och 

att de har utgått ifrån att mannen på grund av sin kultur är farlig och våldsam.   

Den rikssvenska forskaren Barzoo Eliassi (2010) presenterar i sin doktorsavhandling 

hur unga kvinnor och män med kurdisk bakgrund formar sina identiteter med fokus på 

upplevelser av social inkludering och exkludering. Han redogör också för strategier som 

de använder sig av för att hantera etnisk diskriminering och rasism. Männen och 

kvinnorna upplevde etnisk diskriminering och stigmatisering inom arbetsmarknaden, 

massmedia, boende, lagstiftning och skolsystemet. Upplevelserna av exkludering 

påverkade starkt hur de konstruerade sina dagliga liv och formade sina identiteter. 

Strategierna som de använde för att hantera upplevelser av rasism och diskriminering 

med var: våld, att ändra sina namn till svenska namn, ignorera rasism och att endera 

anta en extra stark kurdisk identitet eller förneka den kurdiska identiteten för att bli 

mera svensk. 

Även Sirkku Varjonen (2013)  presenterar i sin doktorsavhandling i socialpsykologi hur 

immigranter konstruerar sina identiteter och förhandlar om sin position i det finländska 

samhället. Studien fokuserar på hur immigranterna framställer sina identiteter och sin 

position i samhället samt beskriver relationen mellan finländare och immigranter. Det 

vanligaste sättet som immigranterna definierade sin identitet utgående från var att vara 
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”icke-finländare”. De vanligaste positionerna som immigranterna gav uttryck för var: 

”diskriminerad”, ”utanför”, ”att vara i underläge”, ”välbehandlad, ”tacksam”, ”hjälplös” 

och ”deltagare”. Varjonen konstaterar att immigranternas positioner verkar vara 

ojämlika och i marginalen i jämförelse med finländarnas. Integrationen framställdes inte 

heller som en jämlik eller ömsesidig process av anpassning mellan finländare och 

immigranter. Det var immigranterna som hade huvudansvaret att förändras och 

anpassas.  

Farahani (2012) har undersökt hur iranska män bosatta i Sydney, Stockholm och 

Lissabon konstruerar sin maskulinitet utgående från ett intersektionellt perspektiv. 

Farahani menar att en rad faktorer såsom etnicitet, klass, det samhället man lever i, ålder 

samt politiska och religiösa faktorer samverkar och påverkar hur immigrerade män 

konstruerar sin maskulinitet. Farahani konstataerar att orsaken till migrationen samt 

förhållandena i olika länder gör att iranierna skiljer sig mycket från varandra. De iranier 

som immigrerat till Sverige har främst varit politiska flyktingar medan de som 

immigrerat till Australien har ofta varit högutbildade och anhängare av Bahai-

religionen. Ett exempel på hur de olika stadskontexterna påverkar männen olika är att 

immigranterna i Sydney och Lissabon inte erbjuds billig och kvalitativ dagvård i samma 

utsträckning som i Stockholm. Därför tenderar kvinnorna i de två förstnämnda städerna 

att stanna hemma och ta hand om barnen oftare än i Sverige. När kvinnorna stannar 

hemma har mannen större sannolikhet att förbli huvudförsörjare och behöver inte 

anpassa sig till rollförändringar. I motsats till resultaten i Eliassis (2012) studie var 

informanterna i Farahanis studie inte villiga att presentera sig själva som någon som 

blivit utsatt för rasism eller diskriminering. Fastän flera av informanterna hade upplevt 

att deras utbildning och tidigare arbetserfarenhet inte beaktades i det nya landet och de 

bodde i marginaliserade förorter, var de ovilliga att se detta som ett tecken på 

diskriminering. Rasism framställdes som något som händer åt afrikaner, araber och 

turkar som inte vet hur man skall anpassa sig till samhället och inte något som händer åt 

civiliserade och högutbildade iranier. Flera samverkande faktorer såsom ljusare hy, hög 

utbildning, ålder, språk, förmåga, yrke, utseende, och socialt och kulturellt kapital 

påverkar hur männen kan förhandla sig till en ”normativ” maskulinitet.  

Även den rikssvenska forskaren Maja Cederberg (2013) redogör med två fallexempel 

för hur två kvinnor med migrationsbakgrund bortförklarade immigranters upplevelser 

av rasism och diskriminering och istället framhöll hur immigranter själva borde ta 
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ansvar för sin situation och anstränga sig för att lyckas. Kvinnorna bortförklarade 

upplevelser av diskriminering med att immigranter själva betett sig dåligt eller att de 

felaktigt tolkat händelser som diskriminerande. Cederberg diskuterar resultaten i 

relation till vilken betydelse samhällsrådande diskurser har för hur migranter framställer 

sig själva. Cederberg konstaterar att resultaten påvisar att samhällsdiskurser som 

betonar migrantens aktörskap och ansvar att ”integreras” kan skönjas i migranternas 

livsberättelser.  

Enligt den rikssvenska forskaren Helene Jacobson Pettersson (2012, 12) har det gjorts få 

studier som riktar in sig på medborgarskap och etnicitet i socialt arbete. I sin 

licentiatavhandling som ingår som en del i doktorsavhandlingen presenterar Jacobson 

Pettersson (2008, 9–12) hur unga män och kvinnor med migrationsbakgrund beskriver 

sin delaktighet i samhället. Hon belyser vilka möjligheter och begränsningar de unga 

männen och kvinnorna upplever i vardagen vad gäller boende, utbildning, arbete, fritid 

och politik. Resultaten tolkades med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv, där 

samverkan av etnicitet, kön, ålder, civilstånd och vistelsetid i Sverige beaktades.  

Resultaten visar att kvinnorna och männen inte upplevde några absoluta hinder för 

delaktighet inom områdena boende, utbildning, arbete, fritid eller politik. I praktiken 

upplevde de dock relativa hinder främst vad gällde diskriminering vid arbetssökning 

och möjligheterna att känna gemenskap med och tillhörighet till majoritetsbefolkningen. 

Männens och kvinnornas upplevelser skiljde sig från varandra bl.a. angående huruvida 

man hänförde hinder för delaktighet till omvärlden eller den egna personen. Männen i 

studien hänförde hindren till omvärlden och strukturella omständigheter. De talade i 

högre utsträckning än kvinnorna om etnisk diskriminering och social exkludering. 

Kvinnorna däremot utgick däremot mera ifrån sig själva när de förklarade upplevelser 

av bristande social delaktighet.  

Ruth Lister et al (2003) har också undersökt hur unga etniska britter och unga 

människor med minoritetsbakgrund upplever sitt medborgarskap. I studien undersöktes 

informanternas förståelse av medborgarskap och hur de identifierade sig själva som 

medborgare. Forskarna identifierade fem modeller som beskrev den betydelse som 

medborgarskap hade för ungdomarna. Dels uppfattades medborgarskap som en 

universell status som innebär att alla som hör till ett samhälle uppfattas som 

medborgare. De unga vuxna beskrev också medborgarskap som att ha möjlighet att vara 

ekonomiskt oberoende och försörja sig med lönearbete samt att ha en konstruktiv 
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inverkan på samhället genom att hjälpa andra och bidra till samhället. De framställde 

också medborgarskap som ett socialt kontrakt baserat på ömsesidiga rättigheter och 

skyldigheter och som att ha rätt till en röst (eng. right to a voice) och bli lyssnad till. 

Camilla Nordberg (2006)  har undersökt medborgarskap utgående från hur finländska 

aktivist-romer talar om medborgarskap, identitet och tillhörande. Romerna uttalade krav 

på fullvärdigt medborgarskap och hänvisade till upplevelser av social exkludering på en 

materiell, symbolisk och emotionell nivå. Den materiella nivån berörde exkludering på 

grund av fattigdom i relation till majoritetsbefolkningen och svårigheter att konsumera i 

den omfattning som konsumtionssamhället förutsätter.  Den symboliska nivån handlade 

om att inte känna full delaktighet p.g.a. skillnader mellan den romska kulturen och 

majoritetsbefolkningens kultur. Den emotionella exkluderingen berörde upplevelser av 

respektlöst och diskriminerande bemötande i vardagslivet. Romernas krav på 

erkännande gällde främst krav på respekt och att inkluderas i den finländska kulturen, 

snarare än krav på specifika minoritetsrättigheter.  

Marja Katisko (2011, 6, 155) belyser i sin doktorsavhandling i socialt arbete hur 

medborgarskap konstrueras i arbetslivet. Forskningsmaterialet består av immigranters 

berättelser om arbetslivet i Finland.  Katisko analyserade upplevelserna utgående från 

kulturella skript som innebär ett slags ”vetande” om hur saker görs. Resultaten tyder på 

att det kulturella skript som man har i bagaget inte automatiskt innebär att man är 

delaktig i arbetsgemenskapen i det nya hemlandet. Det framkom att skriptet för hur man 

arbetar i Finland hade presenterats för många informanter men det skedde inget utbyte 

mellan immigrantens skript och finländarnas skript. I de flesta narrativ framkom att 

immigranterna endera vågade prata på arbetsplatsen eller teg i tysthet. Ibland var modet 

att prata relaterat till språkkunskaper men det relaterade i större utsträckning till att våga 

bli sedd och vara en del av den finska arbetsgemenskapen.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskning som enbart har fokus på mannens 

upplevelser fortfarande är bristfällig inom migrationsforskningen.  I många av de 

studier där mannens perspektiv tas fram framställs han som problematisk. Ofta framgår 

hans svårigheter kring att anpassa sig till det nya landet genom att t.ex. ha svårt att 

acceptera förändrade genusroller i parförhållandet.  Många studier har också lyft fram 

immigranternas upplevelser av utanförskap, rasism och diskriminering. Under senare år 

har studier också visat att immigranter är ovilliga att se sig själva som utsatta för rasism 
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och diskriminering utan istället framställer sig som jämställda med 

majoritetsbefolkningen och betonar att de själva ansvarar för sin livssituation.  Under 

senare år har man också börjat föra fram en mer kritisk syn på genus och migration och 

behovet av att belysa upplevelser utgående från ett intersektionellt perspektiv.  I denna 

studie har jag tänkt närma mig levt medborgarskap med en öppen utgångspunkt för att 

låta männen själva definiera sina upplevelser.  Jag lyfter inte fram någon särskild 

etnicitet eller nationalitet eftersom etnicitetens betydelse för männens upplevelser inte 

specifikt ligger i mitt forskningsintresse. Det som intresserar mig är snarare 

migrationsbakgrundens betydelse. För att kunna belysa komplexiteten och 

heterogeniteten bakom männens upplevelser utgår jag ifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Teoretiskt placerar sig min studie också inom teorier om medborgarskap och 

positioner. 

5 Teoretiska utgångspunkter 
 

5.1 Medborgarskap 
 

Teorier kring medborgarskap har ofta använts när man analyserat välfärdspolitik och 

livsvillkor i förhållande till olika former av utsatthet (Lister 2007). I det här kapitlet 

kommer jag att redogöra för hur teorierna kring medborgarskap har utvecklats genom 

tiderna samt redogöra för hurudan definition av medborgarskap som jag själv utgår ifrån 

i min studie. 

Teorier kring medborgarskap utgår ofta ifrån den medborgarskapsteori som beskrevs av 

den engelske sociologen Thomas Humphrey Marshall (1950, 8–10). Enligt Marshall har 

medborgarskapets betydelse förändrats i takt med att samhället har förändrats. Marshall 

beskrev utvecklingen av det moderna medborgarskapet i England som en process 

bestående av tre delar, nämligen utvecklingen av det civila, det politiska och det sociala 

medborgarskapet. Det civila medborgarskapet aktualiserades redan under 1700-talet och 

med det avsågs rättigheter gällande religions-, tanke- och yttrandefrihet samt möjlighet 

att kunna äga och sluta avtal. Det politiska medborgarskapet växte fram under 1800-

talet och inkluderade rättigheter som rösträtt samt rätt att ställa upp i politiska val. Det 

sociala medborgarskapet började framträda under 1900-talet.  Det innefattade rätten till 

ekonomisk välfärd och säkerhet samt att kunna delta i det sociala livet på lika villkor. 
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Enligt Marshall är det sociala medborgarskapet nära förknippat med universell 

socialpolitik, dvs. att man som medborgare har rätt till välfärdsförmåner. Marshall 

ansåg att de tre komponenterna är beroende av varandra och på så vis kan det sociala 

medborgarskapet utvecklas först efter att det civila och politiska medborgarskapet är 

uppfyllt. Genom att ha tillgång till det sociala medborgarskapet ansåg Marshall att 

medborgaren är en fullvärdig samhällsmedlem.  

Enligt Jacobson Pettersson (2008, 46) aktualiseras det sociala medborgarskapet före det 

politiska för en immigrant i dagens läge i motsats till Marshalls beskrivning. 

Immigranterna berättigas sociala rättigheter innan de har kvalificerat sig för det 

politiska medborgarskapet. Även om Marshalls (1950, 8–10) beskrivning av det sociala 

medborgarskapet främst har fokus på rättigheter innefattar den också skyldigheter 

såsom att betala skatt och fullgöra värnplikten. Enligt Hvinden och Johansson (2007, 

59) har individens eget ansvar och skyldigheter fått en allt större betydelse i den 

nordiska välfärdsstatens socialpolitik, samtidigt som rätten till ersättning och stöd har 

minskat. Det har således skett en förändring efter den tidsperiod som Marshall beskrev. 

Numera ligger det större fokus på individens skyldigheter t.ex. vid arbetslöshet. 

Sedan slutet av 1980-talet har man inom vetenskapen fört debatt kring begreppet 

medborgarskap och hur det bör definieras i vårt nutida samhälle. Idag har 

medborgarskapsteorierna börjat sätta större fokus på individens faktiska förutsättningar 

att utöva sina rättigheter och skyldigheter som en fullvärdig medlem i samhället. 

(Cherubini 2011.) Bottomore (1992, 65–66) vidareutvecklade Marshalls (1950) teori 

genom att introducera begreppen formellt och substantiellt medborgarskap. Enligt 

Bottomore var Marshalls medborgarskapsteori utformad enligt förhållandena i England 

efter andra världskriget och således inte längre lämplig att utgå ifrån i det rådande 

samhället. Bottomore betraktade de rättigheter som Marshall benämnt, nämligen de 

civila, politiska och sociala rättigheterna, som generella mänskliga rättigheter snarare än 

delar av medborgarskap. Enligt Bottomore är de formella medborgerliga rättigheterna 

knutna till nationellt medborgarskap medan de substantiella rättigheterna avser de 

sociala rättigheternas innebörd och människans faktiska möjlighet att utöva dem. 

Bottomore menar att formellt medborgarskap vare sig är tillräckligt eller nödvändigt för 

att individen skall kunna utöva substantiellt medborgarskap. Bottomore lyfte också fram 

betydelsen av t.ex. kön och etnicitet som kan leda till ojämlikhet för utövandet av det 

substantiella medborgarskapet.  
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Diskussioner kring det substantiella medborgarskapet har även innefattat diskussioner 

kring medborgarskapets inkluderande och exkluderande tendenser. Lister (2003, 43–44, 

92) har utgående från ett feministiskt perspektiv kritiserat det sociala medborgarskapets 

universalistiska princip genom att hävda att rättigheterna är utformade enligt en manlig 

norm och att det snarare förekommer falsk universalism. Enligt Lister uppmärksammar 

det sociala medborgarskapet inte skillnader som ligger till grund för människors 

ojämlika möjligheter att utöva sina rättigheter. Lister menar att det förekommer 

exkludering både inom och utanför landets gränser. Med exkludering utanför landets 

gränser avser Lister t.ex. asylsökande migranter som inte beviljas uppehållstillstånd. 

Med exkludering inom landet avser Lister de personer som lever i ett samhälle utan 

tillgång till ett fullvärdigt medborgarskap. Enligt Lister förekommer exkludering såväl 

nationellt som internationellt både inom den offentliga och privata sfären i samhället.  

Lister (2003, 91–92) förespråkar en differentierad universalism vars grundidé borde 

vara förståelse för olika gruppers skilda villkor och behov. Olikheter vad gäller t.ex. kön 

och etnicitet borde uppmärksammas som en naturlig del av universella sociala 

medborgarskapet. Även Young (2000, 81–83) förespråkar att man borde beakta 

gruppers särskilda behov vad gäller kön, klass, etnicitet, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder för att uppnå ett inkluderande medborgarskap.  

Gemensamt för många av de aktuella diskussionerna kring medborgarskap är att 

medborgarskap inte enbart bör förstås som lagbundna rättigheter och skyldigheter utan 

att det är ett fenomen som också berör andra dimensioner i den privata sfären och det 

vardagliga livet. Speciellt inom feministiska medborgarskapsstudier har man betonat att 

man bör beakta hur den privata sfären samverkar med den offentliga sfären när 

medborgarskap analyseras (Cherubuni 2011; Lister 1997; Lister et al 2007). Man har 

kritiserat den traditionella synen på medborgarskap eftersom den tenderat att inte beröra 

områden som tillhör den privata sfären. Inom feministiska medborgarskapsstudier anser 

man att resurser som finns i den privata sfären påverkar den offentliga sfären. Man har 

även kritiserat påståendet att den privata sfären skulle vara opolitisk. Till exempel är 

jämlikhet inte något som bara syns inom arbetslivet utan också i nära relationer. 

(Cherubini 2011.)   

Diskussionerna kring hur medborgarskap bör definieras har banat väg för många nya 

begrepp och teorier kring medborgarskap. Man har bl.a. studerat och beskrivit 

medborgarskap i termer av ekologiskt, globalt, transnationellt, kulturellt, sexuellt och 
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intimt medborgarskap för att ge några exempel (Nyers 2007). Ken Plummer (1995) har 

diskuterat medborgarskap i relation till familj, parförhållande och det sexuella livet. Han 

myntade termen intimt medborgarskap (eng. intimate citizenship) för att beskriva en 

individs möjligheter att göra val angående sin kropp, sina känslor, sin identitet, sitt 

genus, sin sexualitet sina nära relationer till andra människor osv. Flera forskare har 

också poängterat betydelsen av att ta i beaktande frågor kring kultur i teorier kring 

medborgarskap (se t.ex. Stevenson 2003). Man har betonat att ignorans av kulturell 

identitet kan skada människors självbild och känsla av aktörskap även om civila, 

politiska och sociala rättigheter är respekterade (Honneth 2003). Jan Pakulski (1997) 

föreslår att kulturellt medborgarskap borde ses som erkännande, respekt och acceptans 

för olika individer och grupper och full inkludering i det sociala samhället och den 

nationella kulturen. 

Gemensamt för många av de nya sätten att belysa medborgarskap är enligt Cherubini 

(2011) att medborgarskap inte enbart har en formell, lagbaserad dimension utan även 

berör andra dimensioner såsom deltagande i samhället, känslan av en kollektiv identitet 

och upplevelsen av att tillhöra ett samhälle. Kännetecknande för många av de nutida 

studierna kring medborgarskap är också att man undersöker hur människor praktiserar, 

upplever och förhandlar kring sitt medborgarskap i det dagliga livet (Nyers 2007; 

Cherubini 2011).  Att medborgarskap bör studeras som en levd erfarenhet (eng: lived 

experience) i relation till sin nationella, lokala, sociala och politiska kontext får allt 

större understöd av forskare (Lister 2007). Utgående från detta mikrosociologiska 

perspektiv ser man medborgarskap som en del av många sfärer såsom ekonomi, arbete, 

politik, sociala relationer, familj, vänskap och övriga nära relationer (Cherubini 2011).   

Lister et al (2003) har benämnt medborgares upplevelser i det dagliga livet för levt 

medborgarskap (eng: lived citizenship).  Med levt medborgarskapt menas enligt Lister 

et al ”den betydelse som medborgarskap faktiskt har i människors liv och på vilket sätt 

social och kulturell bakgrund samt materiella förhållanden påverkar livet som 

medborgare” (Hall & Williamson, 1999; se Lister et al 2003, 235).  Lister et al (2007, 

167) framhåller att studier om levt medborgarskap bör fokusera på hur människor 

förstår och förhandlar kring tre nyckelelement i medborgarskap nämligen: rättigheter 

och skyldigheter, tillhörande samt deltagande. Enligt Cherubini (2011) är levt 

medborgarskap ett perspektiv med vilket man belyser hur människor förstår och ger 

mening till sitt medborgarskap. Det handlar om hur individen framställer och ger 
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mening till sin position inom det sociala och politiska samhälle som de lever i. Med det 

här perspektivet kan man belysa huruvida en människa ser sig själv t.ex. som en 

marginaliserad medborgare, en fullvärdig medborgare, en passiv eller aktiv medborgare 

och på vilket sätt personen vill ändra på sin position i samhället. De kan handla om 

huruvida en individ försöker försvara sina rättigheter eller kräva mer rättigheter.  

På samma sätt som man inom feministiska medborgarskapsstudier har betonat att man 

bör beakta samverkan mellan den privata sfären och offentliga sfären när man belyser 

kvinnors medborgarskap, anser jag att samma sak gäller när man belyser mäns 

medborgarskap.  Mitt synsätt på medborgarskap ligger i linje med Listers et al (2003; 

Lister et al 2007) och Cherubinis (2011) definition av levt medborgarskap och därför 

kommer jag att använda mig av det begreppet i denna studie.  Jag är intresserad av att 

belysa medborgarskap från en subjektiv och kontextualiserad synvinkel. Förutom att jag 

är intresserad av hur männen upplever sitt medborgarskap i det vardagliga livet är jag 

också intresserad av hurudan förståelse och mening de ger sina upplevelser. Lister et al 

(2007) har analyserat levt medborgarskap med fokus på rättigheter, skyldigheter, 

tillhörande samt deltagande. Jag belyser det levda medborgarskapet främst med 

utgångspunkt i männens upplevelser av förutsättningar och hinder för delaktighet. 

Fokus ligger alltså på hur männen förstår sitt medborgarskap och hur de positionerar sig 

samhället.  En närmare beskrivning av hur jag belyser levt medborgarskap kommer att 

presenteras i kapitel sex där studiens syfte och frågeställning preciseras.  

 

5.2 Positionsteori 
 

Enligt Cherubini (2011) handlar levt medborgarskap bl.a. om hur en individ framställer 

och ger mening till sin position i samhället. För att mer detaljerat kunna beskriva vad 

som avses med att positionera sig eller blir positionerad inkluderar jag förklaringar från 

positionsteorin som komplement till teorierna om medborgarskap. 

Positionsteori är ett socialkonstruktionistiskt närmandesätt som belyser vilken inverkan 

diskurser på makronivå har på individers berättelser om sig själva. Ett annat sätt att 

beskriva det är att man granskar på vilket sätt berättaren och publiken tillsammans 

konstruerar identiteter. Positionering innebär en process där man endera tillägnar sig, 

avstår, föreslår, motsätter eller modifierar subjektpositioner. Människor kan t.ex. 
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positionera sig själva och andra som offer eller förövare, aktiva eller passiva, 

maktutövare eller maktlösa. Inom positionsteorin antar man att positioner har ett nära 

samband med sociala maktrelationer eller diskurser på makronivå. Även om positioner 

kan vara ofrivilliga betonar man att individen inte är en passiv mottagare utan en aktör 

som har förmåga att motstå, modifiera eller förhandla kring positioner. (Benwell & 

Stokoe 2010, 86–87; Harré & van Langenhove 1999, 1–2). 

Positioneringar är för det mesta en förhandling med en eller flera andra. De eller den 

som positionerar kan även vara icke-närvarande deltagare eller till och med en 

institution. Positioner hänger ihop med de förväntningar som ställs på individens 

agerande i specifika sammanhang samt hurudana rättigheter och skyldigheter som ges. 

Individen kan t.ex. handla mäktigt eller maktlöst, säkert eller ursäktande, dominerande 

eller underdånigt osv. (Harré & van Langenhove 1999, 1; van Langenhove & Harré 

1999, 27–28.) Inom positionsteorin fäster man också uppmärksamhet vid på vilket sätt 

som rättigheterna och skyldigheterna som förknippas med positionerna är orättvist 

fördelade (Tan & Moghaddam 1999, 187). 

Positioner är alltid relationella, endera i relation till omgivningen eller till andra 

positioner (Harré & Langenhove 1999, 1). Positioneringar mellan grupper kan ske 

genom att man använder kategoriseringsbegrepp såsom ”vi” och ”de” eller genom att 

tala om ”mig” eller ”dig”. Ett syfte med positioneringar kan vara att sträva efter att 

positionera sig själv och andra grupper på ett sådant sätt att man själv framstår som 

kraftfull. (Tan & Moghaddam 1999, 183, 188.) 

Rebecca Jones (2006) har noterat att Harré och van Langenhove (1999) ganska sparsamt 

beskriver hur man kan känna igen positioner i ett material. Jukka Törrönen (2010, 181) 

anser att forskare ofta inte beskriver tillräckligt noggrant hur de har analyserat 

positioner. Han föreslår själv att man t.ex. kan analysera positioner som klassificeringar 

som beskriver aktörernas egenskaper. Varjonen (2013, 68) analyserade i sin 

doktorsavhandling hur immigranter beskrev sin position i relation till 

majoritetsbefolkningen och Finland. I praktiken urskilde hon positioner genom att 

identifiera hur informanterna beskrev sin nuvarande situation och ställning eller hur 

situationen borde vara endera enligt informanterna eller majoritetsbefolkningen. Hon 

fäste också uppmärksamhet vid vilka egenskaper som informanterna förenade med 

immigrantskap och vilka positioner eller identiteter som dessa baserade sig på.   
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På samma sätt om Varjonen (2013, 68) analyserar jag männens positioner i relation till 

Finland och majoritetsbefolkningen. På liknande sätt som Varjonen identifierar jag 

också positioner genom att uppmärksamma hur männen beskriver sin livssituation och 

ställning i samhället eller hur de anser att den borde vara. Jag känner också igen 

positionerna genom att observera hurudana egenskaper som männen förenar med 

positionerna. Jag fäster uppmärksamhet vid hur männen talar om sig själva men också 

om immigranters ställning i allmänhet i Finland.  

Enligt Varjonen (2013, 34, 81) kan man ha två syften med att studera positioner. Det 

ena är att studera hur människor positionerar sig i direkt interaktion med andra 

människor och det andra är att studera positioneringar i relation till en bredare 

ideologisk och social kontext. Eftersom Varjonens datamaterial till största delen består 

av texter skrivna av immigranter studerar hon positioneringar enbart i relation till en 

bredare social kontext. Eftersom jag har samlat material genom intervjuer ser jag på 

positioneringar både i relation till intervjusituationen och till en bredare 

samhällskontext.  

 

5.3 Intersektionalitet 
 

Enligt Anis (2012, 322) tenderar man att generalisera och tala om migranter som en 

homogen grupp människor. Detta gör att migranterna lätt blir ansiktslösa representanter 

för en viss grupp. Sirpa Wrede et al (2010, 279) konstaterar att migrationsbakgrunden i 

sig gör att immigranter är i en underordnad position på arbetsmarknaden, men 

konstaterar att man också borde fästa uppmärksamhet vid hur t.ex. ålder, kön, 

nationalitet eller religion samverkar och påverkar positionen inom arbetslivet. För att 

belysa att migrationsbakgrunden inte är det enda som påverkar migranternas situation 

och ställning i samhället utgår jag ifrån ett intersektionellt perspektiv i denna studie. 

Kimberlé Crenshaw (1991) myntade termen intersektionalitet för att beskriva svarta 

kvinnors situation. Crenshaw hävdar att grupptillhörigheterna ”svart” och ”kvinna” inte 

kan ses som två grupptillhörigheter som verkar sida vid sida med samma principer utan 

att de snarare interagerar. Enligt Salla Tuori (2009, 57–58) är intersektionalitet numera 

ett väletablerat begrepp i feministforskning som används för att studera hur kategorier 

som t.ex. kön, etnicitet, klass, ålder, nationellt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell 
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läggning osv. interagerar och påverkar en individs ställning i samhället. En kategori är 

enligt Tina Mattson (2010, 37) ett begrepp som används för att beskriva saker eller 

företeelser som av olika anledningar förs samman till en konstruerad grupp eftersom de 

har något gemensamt. De sociala kategorier som alla informanterna har gemensamt i 

den här studien är att ha migrationsbakgrund och vara man. 

Två centrala dimensioner i det intersektionella perspektivet är enligt Mattsson (2010, 

27–31) att man ser att samhället är präglat av maktstrukturer och att de skapar sociala 

kategorier som står i hierarkiskt förhållande till varandra samt att sociala kategorier är 

socialt konstruerade.  Att kategorier är socialt konstruerade innebär att t.ex. kön, klass 

och etnicitet inte utgör någon fast kärna inom människan utan de är resultat av sociala 

processer och social interaktion. Det innebär att kategorierna har en historisk, kulturell 

och tidsmässig förankring.  Raewyn Connell (2009, 18–19) menar att vi inte kan se på 

kvinnlighet och manlighet som något som är givet av naturen, men vi kan inte heller se 

på dem som något vi blivit påtvingade genom tvång. Människor konstruerar sig själva 

som maskulina eller feminima genom sitt sätt att uppträda i det dagliga livet. Man kan 

inta en plats i genusordningen eller förhålla sig till den plats som man blivit tilldelad. 

Det finns maskulina kvinnor och feminima män. Att vara man eller kvinna är således 

inget förutbestämt tillstånd utan det handlar om ett blivande som är under aktiv 

konstruktion. På samma sätt menar Floya Anthias och Nira Yuval Davis (1992, 4–8) att 

etnicitet är resultatet av sociala processer och social interaktion snarare än något statiskt 

inom människan. Etnicitet består av de processer som skapar en känsla av samhörighet 

mellan och inom grupper. På en allmän nivå handlar det om att tillhöra en grupp och 

dela levnadsförhållanden. Etnisk samhörighet kan också skapas i förhållande till 

ekonomiska resurser, territorium, kulturell och språklig samhörighet.  

Det intersektionella perspektivet har ansetts vara betydelsefullt när man studerar 

människors faktiska möjliget att utöva sitt medborgarskap.  Det kan bidra till att skapa 

en förståelse av hur olika sociala kategorier samverkar och skapar inkluderande och 

exkluderande tendenser (Jacobson Pettersson 2012, 28; Dahlstedt et al 2011). Enligt 

Lister et al (2007, 2–3) bör man beakta hur samverkan mellan olika sociala kategorier 

påverkar individen både på en strukturell och individuell nivå. Den strukturella nivån 

påverkar medborgaren på ett individuellt plan och formar således individens levda 

medborgarskap. Det intersektionella perspektivet kan bidra till att belysa variationer i 
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människors positioner i samhället och deras varierande möjligheter att utöva ett 

fullvärdigt medborgarskap. 

Förutom att man med hjälp av det intersektionella perspektivet kan undvika att 

stereotypisera och generalisera (Anthias 2002) har forskare också betonat att det 

intersektionella perspektivet erbjuder ett viktigt redskap för mer komplexa maktanalyser 

(Mattsson 2010; Fahlgren & Sawyer 2005). Enligt Siv Fahlgren och Lena Sawyer 

(2005) är forskning med intersektionalitetsperspektiv bristfällig i Sverige och de 

framhåller behovet av forskning som analyserar hur maktstrukturer påverkar det sociala 

arbetet och dess praktik. Fahlgren och Sawyer menar att ett intersektionellt perspektiv i 

socialt arbete kan bidra till den holistiska syn som behövs när man analyserar 

människan i sin kontext.  Enligt Mattsson (2010, 167) kan socialt arbete bidra till att 

upprätthålla och reproducera olika former av förtryck eftersom föreställningarna om 

kön, sexualitet, klass och etnicitet blir en del av hur klienterna förstås, tolkas och 

bemöts och hur det sociala arbetet organiseras.  Det intersektionella perspektivet kan 

bidra till att förändra stereotypa föreställningar som finns om klienter och utmana de 

föreställningar som leder till förtryck och diskriminering 

Enligt Mattsson (2010, 91–96) har kategorierna kön, klass och etnicitet ofta lyfts fram 

som de mest centrala när man analyserar utgående från ett intersektionellt perspektiv. 

Mattsson menar dock att valet av kategorier bör ställas i relation till hur forskaren 

definierar det intersektionella perspektivet samt vad som är analysens syfte. Leslie 

McCall (2005) hävdar att man inom forskning fört väldigt lite diskussion kring hur 

intersektionalitet bör studeras och analyseras.  McCall menar att det går att identifiera 

två huvudsakliga sätt att förstå och analysera komplexitet utgående från ett 

intersektionellt perspektiv. Det ena sättet går ut på att analysera på vilket sätt som 

sociala kategorier står i hierarkiskt förhållande till varandra och genererar olika villkor 

för olika människor (se t.ex. de los Reyes & Mulinari 2005). Enligt det andra 

perspektivet kan sociala kategorier inte beskriva den komplexa verkligheten för 

människor inom en grupp. Även om man anser att man bör beakta hur kategorier såsom 

etnicitet, klass och genus skapar ojämlika strukturer i samhället bör man sätta större 

fokus på skillnader och mångfald som finns inom grupper snarare än skillnader mellan 

grupper. Fokus kan också ligga på hur sociala kategorier konstrueras, upplevs, 

reproduceras och motstås. 
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Det som är centralt med det intersektionella perspektivet enligt Farahani (2012) är att 

lyfta fram det som informanterna själva anser att är deras sociala bakgrund. Med andra 

ord, istället för att säga att en informant kommer från en medelklassfamilj som är 

religiös eller sekulär bör man uppmärksamma på vilket sätt som informanten anser att 

klass- eller religionsbakgrunden influerar honom och hans upplevelse av något. På 

samma sätt som Farahani lyfter jag endast fram betydelsen av sociala kategoriers 

inverkan när informanterna själva talar om deras betydelse. Jag kommer delvis att 

analysera på vilket sätt som samverkan mellan olika sociala kategorier gör att männen 

upplever sig vara i en underordnad position. Jag diskuterar även sociala kategorier som 

männen själva anser att är betydelsefulla för deras upplevelser av något även om den 

sociala kategorin inte nödvändigtvis medför att männen är i en underordnad position i 

samhället.  

6 Studiens syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att belysa levt medborgarskap utgående från immigrerade 

mäns perspektiv. Jag vill lyfta fram medborgarskapet med betoning på hur männen 

förstår och ger mening till sina upplevelser av medborgarskap i det dagliga livet. 

Tanken är att belysa hur männen beskriver förutsättningar och hinder för delaktighet i 

det finländska samhället samt hur de framställer och ger mening till sin position i 

samhället.    

Jag har valt en öppen ansats för att närma mig levt medborgarskap med syftet att låta 

männen själva definiera vilka områden som är relevanta för deras upplevelser av 

medborgarskap. I intervjuerna som jag genomförde inom praktikforskningsstudien lyfte 

informanterna bl.a. fram boende, utbildning, arbete, fritid, språk, sociala relationer och 

ekonomi som centrala områden för deras upplevelser av medborgarskap (Stagnäs 2012). 

Även om jag antog att liknande områden skulle bli relevanta i denna studie var tanken 

att männen fritt skulle få formulera vilka områden som de anser är viktiga. Jag valde 

istället att belysa levt medborgarskap med utgångspunkt i hurudan mening männen ger 

sina upplevelser av delaktighet. Begreppet delaktighet berör subjektiva känslor eller 

upplevelser som har värderande inslag. Det är det värderande inslaget som skiljer 

begreppet delaktighet från deltagande (Jacobson Pettersson 2008, 57). Delaktighet kan 

handla om subjektiva upplevelser och bedömningar av att vara en del av samhället, 
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upplevelser av att kunna delta, påverka, få sin röst hörd och att man är betydelsefull i 

samhället. Det kan också handla om upplevelser av att känna förankring till och 

gemenskap med en grupp människor samt att man är accepterad som en del av gruppen. 

I denna studie är jag intresserad av hur männen förstår och ger mening till sina 

upplevelser av förutsättningar och hinder för delaktighet. 

Identitetsbegreppet är nära förknippat med upplevelser av delaktighet. Som nämndes i 

litteraturgenomgången kan migrationen för många innebära att bilden av en själv 

förändras. Om en individ har svårt att acceptera sin förändrade roll och position i det 

nya samhället, eller upplever att ens egen bild av sig själv och samhällets förväntningar 

är oförenliga, kan detta i hög grad påverka upplevelserna av delaktighet i samhället 

(Ahmadi Lewin 2001; Darvishpour 2003). Analysens huvudfokus ligger inte på identitet 

men identitet ingår som en del av männens beskrivningar av sina möjligheter till 

delaktighet i samhället. 

Studiens målgrupp är män som immigrerat till Finland. Med immigrant avser jag en 

person som inte är finländsk medborgare vid flytten och som inte har varit det tidigare 

heller. Jag är intresserad av att undersöka vad migrantskapet tillsammans med andra 

sociala kategorier innebär för männens upplevelser av sin position i samhället. Tanken 

är att belysa upplevelserna utgående från ett intersektionellt perspektiv. 

Studiens huvudsakliga forskningsfråga och underfrågor lyder enligt följande:  

1)Hurudan mening ger de immigrerade männen sitt levda medborgarskap och hur 

positionerar de sig själva som medborgare?  

a)Vilka förutsättningar och hinder för delaktighet ger de intervjuade männen uttryck för 

och hurudan mening ger de sina upplevelser?  

b)På vilka sätt förhandlar männen om en position som fullvärdiga medborgare?     

7  Metod, material och analys 
 

I det här kapitlet beskrivs studiens metodologi. Jag redogör för ontologiska och 

epistemologiska antaganden och motiverar därefter val av datainsamlingsmetod samt 

beskriver hur datainsamlingen och analysen gick till väga. 
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7.1 En kvalitativ ansats  
 

Denna studie har en kvalitativ ansats. Enligt Mason (2002, 3) baseras kvalitativ 

forskning på ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som är tolkande till sin karaktär. 

Intresset ligger i att undersöka hur den sociala verkligheten tolkas, upplevs och skapas. 

Fokus sätts på människors förståelser, erfarenheter och föreställningar. Av intresse är 

också att undersöka hur sociala processer, diskurser och relationer fungerar och vilken 

betydelse de skapar. Den kvalitativa forskningen strävar efter att erhålla rik och 

nyanserad information samt att ta i beaktande den sociala kontext i vilken materialet 

skapas.  

Hurudana uppfattningar man som forskare har av verkligheten (ontologi) och 

antaganden kring hur kunskap kan nås (epistemologi) påverkar val av insamlings- och 

analysmetoder (Widerberg 2002, 27–28). Mina antaganden är baserade på 

socialkonstruktionism vilket innebär att jag ser på verklighet och kunskap som något 

som konstrueras i interaktion med andra människor. Verklighet och mening skapas i 

social och språklig växelverkan mellan människor i en kontext som är specifik lokalt, 

historiskt och kulturellt sett. (Burr 2003, 3–5.) Därmed är mitt antagande också att 

kunskap nås genom interaktion, vilket innebär att jag ser mig själv och informanterna 

som medkonstruktörer i kunskapsproduktionen. Vad informanterna väljer att berätta är 

beroende av mig som forskare och påverkas t.ex. av vilka frågor som jag ställer.  

 

7.2 Parintervjuer 
 

Eftersom syftet med denna studie är att belysa levt medborgarskap utgående från 

immigrerade mäns perspektiv har jag bedömt att halvstrukturerade parintervjuer är en 

lämplig insamlingsmetod eftersom männen då får möjlighet att med egna ord redogöra 

för sina erfarenheter. Enligt Tuomi och Sarajärvi (2009, 72–73) är fördelen med 

intervjuer att de är flexibla. Som intervjuare har man möjlighet att ställa fördjupande 

frågor kring de ämnen som kommer fram och både intervjuaren och informanterna har 

möjlighet att ställa förtydligande frågor ifall ett svar eller en fråga förblir oklar.  

Jag har bedömt att den mest lämpliga intervjumetoden med tanke på studiens syfte och 

målgrupp är parintervjuer. Parintervjuer innebär att en intervjuare intervjuar två 
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personer samtidigt. Tanken med att använda parintervjuer var att intervjusituationen 

skulle påminna om ett naturligt samtal där maktasymmetrin mellan intervjuare och den 

intervjuade minskas. Förhoppningen var att en intervjuform där männen intervjuas 

tillsammans med en vän eller någon de känner skulle bidra till att männen känner sig 

bekväma och avslappnade.  

På förhand är det svårt att veta ifall någon informant upplever att det är obekvämt eller 

opassande att intervjuas ensam av en ung, universitetsstuderande och finländsk kvinna. 

Den eventuella problematiken hoppades jag också kunna undvika genom att intervjua 

parvis. Tanken var också att männen skulle få tillräckligt med individuellt talutrymme 

samtidigt som de kunde jämföra upplevelser, göra tillägg i och kommentera varandras 

uttalanden. Valet av datainsamlingsmetod motiveras också med praktiska orsaker. 

Skulle jag ha utfört fokusgruppintervjuer och därefter enskilda intervjuer som planen 

var från början, hade urvalet begränsats till personer som kan tala ett gemensamt språk. 

Att ha flera tolkar närvarande under en fokusgruppdiskussion skulle inte ha varit 

möjligt. En fokusgruppsituation skulle troligen också varit svår att hantera på egen hand 

utan assistans. 

David Morgan et al (2013) kallar parintervjuer för gemensamma samtal (eng: joint 

interviews). Enligt Morgan et al är litteraturen kring att göra parintervjuer relativt 

begränsad. Fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer beskrivs utförligt i 

metodböckerna och de är också välanvända inom forskningen. Även om parintervjuer är 

sällsynta är de dock inte något helt nytt påfund inom forskningen. Inom 

marknadsföringsforskning har man en tradition att göra intervjuer med två personer som 

man har kallat mikro- eller minifokusgrupper. Även inom familjeforskning har metoden 

använts för att bl.a. intervjua gifta par och sambor (se t.ex. Walker & Dickson, 2004). 

Morgan et al (2013) definierar vad en parintervju är, främst i jämförelse med 

individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer.  Det som är utmärkande för 

parintervjuer är att det uppstår interaktion mellan intervjupersonerna. Detta kan vara 

endera en fördel eller en nackdel, beroende på forskningsämnets karaktär. En del 

informanter kan uppleva att det är lättare att berätta om personliga och känsliga frågor i 

en individuell intervju. Fördelen med fler deltagare är att diskussionen kan utvecklas, nå 

nya dimensioner och infallsvinklar till följd av interaktionen. Intervjudeltagarna kan 

sporra varandra till nya diskussionsämnen och också hjälpa varandra att komma i håg 
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händelser. Morgan et al menar att det är interaktionen mellan de två intervjupersonerna 

som gör att parintervjuer till stor del påminner om fokusgrupper. Forskarna menar att 

det i fokusgrupper och parintervjuer pågår en process av att dela (eng: sharing) och 

jämföra (eng: comparing). Det är när intervjudeltagarna har möjlighet att kommentera 

den andras uttalanden och jämföra erfarenheter som diskussionen kan nå nya nivåer. De 

här pågående processerna gör det också möjligt för forskaren att ta del av intressanta 

likheter och skillnader i informanternas åsikter och upplevelser. I likhet med den 

individuella intervjun erbjuder parintervjun möjligheten att samla mer djup och 

detaljerad information jämfört med fokusgruppintervjuer. Samtalstiden per person är 

längre jämfört med i fokusgruppintervjuer och på så vis kan mer personliga narrativ 

framträda.  

Enligt Hy Mariampolski (2001, 50) är parintervjuer lämpliga att använda när man vill 

kombinera fördelarna från både individuella intervjuer och gruppintervjuer. Hilary 

Arksey och Peter Knight (1999, 76) nämner att fördelarna med parintervju är att det kan 

vara lättare att skapa en förtroendefull relation med intervjudeltagarna. På samma sätt 

som fokusgrupper kan bidra till att skapa en naturlig och avslappnad atmosfär (Kruger 

& Casey 2009, 36) kan en parintervju ha liknande fördelar. Enligt Kajsa Billinger 

(2005, 174) kan det vara en fördel om deltagarna i en gruppdiskussion känner varandra 

sedan tidigare för att gruppen skall kunna diskutera så naturligt som möjligt.   

Att intervjua fler än en person kan också vara bra om man utgår ifrån ett ”maktkänsligt” 

perspektiv. Under en parintervju är forskarens kontroll och influens över intervjun lägre 

jämfört med individuella intervjuer, eftersom informanterna i större grad kan styra vilka 

riktningar som intervjun tar. Genom att intervjua fler än en person åt gången kan man 

bidra till att hierarkin mellan forskaren och intervjupersonerna minskar. (Hesse-Biber et 

al 2011, 167; Morgan et al 2013.)  

Att genomföra parintervjuer kan också ha nackdelar och medföra en del utmaningar. 

Arksey och Knight (1999, 76) nämner att det i parintervjuer finns en risk för att en av 

intervjupersonerna dominerar under intervjusamtalet. Det finns också risk för att det 

uppstår konflikter mellan intervjupersonerna ifall de är oense om något. En annan risk 

är att informanterna inte uttrycker sin ärliga åsikt utan en mer neutral och accepterad 

åsikt för att undvika konflikter eller meningsskiljaktigheter.  
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7.3 Urvalsprocessen 
 

Studiens målgrupp är män som någon gång immigrerat till Finland. Tanken med urvalet 

var att lyfta fram erfarenheter av män med så varierad bakgrund som möjligt. Med 

varierad bakgrund avser jag män som migrerat till Finland av olika orsaker, som varit 

varierande lång tid i Finland, som har olika nationella ursprung, som är i olika åldrar 

osv. Studiens syfte är inte att framhäva betydelsen av vissa nationaliteter eller 

etniciteter, utan snarare att lyfta fram vilken betydelse migrantskap har för 

upplevelserna av medborgarskap. Också i tidigare studier har man framhållit 

migrantskap som en central kategori för analys (jmf Näre 2012). Således har ingen 

specifik etnisk tillhörighet stått i fokus i urvalsprocessen utan enda urvalskriteriet har 

varit att intervjudeltagarna skall vara män med utländsk bakgrund.  

För att komma i kontakt med informanterna har jag samarbetat med en invandrarbyrå, 

en tolkcentral samt med en organisation som ordnar gruppverksamhet för män med 

migrationsbakgrund. Enligt Benoit et al (2005) kan det vara nödvändigt att samarbeta 

med myndigheter och organisationer när man vill komma i kontakt med en viss grupp 

människor i populationen.  Jag genomförde min praktikforskning på en invandrarbyrå 

och de var intresserade av att fortsätta att samarbeta med mig. Jag beviljades 

forskningslov under hösten 2013 och personalen på invandrarbyrån hjälpte mig att hitta 

ett par informanter och stod för en del tolkkostnader. Jag bekantade mig med en 

organisation som ordnar gruppverksamhet för män under våren 2013 genom att vara i 

kontakt med organisationsledaren och vara med som observatör under två av deras 

gruppträffar. Via dem kom jag i kontakt med några män som ställde upp för intervju. 

Jag fick också tag på frivilliga intervjudeltagare genom att kontakta chefen för en 

tolkcentral. Jag strävade efter att göra de flesta intervjuer utan tolk, dels för att jag inte 

skulle ha råd att finansiera tolkkostnaderna på egen hand och dels för att jag föredrar att 

ha direkt kontakt med intervjudeltagarna. Det är speciellt en fördel under parintervjuer 

eftersom det blir lättare att föra ett naturligt samtal om alla närvarande förstår vad som 

sägs.  

Totalt intervjuades elva män under sex intervjutillfällen. Informanterna kommer 

ursprungligen från nio olika länder, nämligen Angola, Nigeria, Iran, Kosovo, Bosnien, 

Nepal, Burma, Jordanien och Ryssland. Männen befinner sig i åldersspannet 29–53 år 

och har levt i Finland 2–23 år. Informanternas boendeområden i Finland sträcker sig 
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från huvudstadsregionen till småstadsområden i Nyland och Österbotten. Sex av de 

intervjuade kom till Finland som flyktingar eller asylsökande. De övriga kom till 

Finland som återflyttare, för att studera, på grund av att de har en finländsk fru/flickvän 

eller så var flytten till Finland en del i en identitetssökande process. Naturligtvis skiljer 

sig informanterna från varandra också vad gäller t.ex. anknytning till arbetsmarknaden 

och utbildningsbakgrund. Jag kommer att gå närmare in på informanternas olikheter i 

samband med analysen av materialet. 

 

7.4 Datainsamlingsprocessen och intervjusituationerna 
 

Intervjuprocessen har pågått från oktober 2013 till januari 2014 och inleddes med att jag 

gjorde en pilotintervju med två män med migrationsbakgrund som jag är bekant med 

sedan tidigare. Under pilotintervjun ville jag testa mina frågor och hur parintervjun 

fungerar. En av informanterna hade möjlighet att närvara endast en halvtimme och jag 

fortsatte intervjun med den andra informanten. Intervjun bandades inte in, eftersom den 

ena mannen inte ville att den skulle bandas. Jag skrev dock en sammanfattning av 

intervjun som mannen fick läsa i efterhand för att kommentera innehållet. Citat från 

sammanfattningen används inte i pro gradu-avhandlingen men innehållet används delvis 

för att stödja analytiska antaganden. När jag efter pilotintervjun ställde frågor om själva 

intervjusituationen svarade informanten att det för hans del passade bättre att bli 

intervjuad ensam eftersom han inte delade den andra informantens åsikter och 

värderingar. Inför de kommande intervjuerna var jag noga med att se till att de män som 

intervjuades tillsammans skulle vara bekväma i varandras närvaro. Före intervjuerna 

talade jag i telefon med en del av informanterna och frågade ifall det var okej att bli 

intervjuad tillsammans och informerade dem att de också har möjlighet att bli 

intervjuade ensamma. I övriga fall frågade jag innan intervjusituationen började. De tio 

personer som intervjuades i par tyckte inte att det var något problem att intervjuas i par, 

tvärtom var de väldigt positivt inställda till intervjusituationen. Jag kommer närmare att 

beskriva och utvärdera hur parintervjuerna fungerade i kapitel nio.  

Jag gav information om undersökningens syfte till chefen på tolkcentralen, en anställd 

på invandrarbyrån samt organisationsledaren som i sin tur förde informationen vidare 

till de möjliga informanterna. Tid och plats för intervjuerna bokades i några fall via 
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mina samarbetspartners och i de övriga fallen hade jag själv telefonkontakt med 

informanterna och kom överens om tid och plats för intervjun. En nackdel med att 

informationen om studien går via en annan person är att du inte själv kan påverka 

hurudan information som ges. Före varje intervju berättade jag kort om studiens syfte 

och informerade om att det är frivilligt att delta samt att de garanteras anonymitet. 

Därefter skrev informanterna under samtyckesblanketten (se bilaga 3). I de fall som tolk 

användes undertecknade även tolken för att försäkra att samtyckesblankettens innehåll 

blivit översatt. 

Förutom att det var en förutsättning att informanterna var bekanta med varandra från 

tidigare, var en annan förutsättning att de kunde tala och förstå samma språk. 

Intervjuerna har genomförts på svenska, engelska, finska och en intervju på finska och 

engelska samtidigt eftersom det hade uppstått missförstånd. En av informanterna som 

skulle delta dök inte upp och istället deltog en man som talade finska och en som talade 

engelska, de kunde dock förstå varandra till viss del. Tre av informanterna intervjuades 

med hjälp av tolk. Jag strävade efter att genomföra intervjuerna på ställen som praktiskt 

sett var bra för informanterna. Intervjuerna har genomförts hemma hos informanterna, 

på bibliotek, på en tolkcentral, i en organisations verksamhetsutrymmen samt på en 

invandrarbyrå. Jag strävade efter att inte genomföra intervjuerna på ställen som skulle 

kunna förknippas med myndigheter eftersom jag inte ville att intervjuerna skulle 

påminna om myndighetssamtal. Men ifall informanterna själva ansåg att det var mest 

praktiskt för dem att träffas t.ex. på en invandrarbyrå så gjorde vi det. 

Intervjufrågorna (se bilaga 1) har utformats med utgångspunkt i forskningsfrågorna och 

med inspiration av liknande studier. Eftersom jag är intresserad av männens subjektiva 

upplevelser har jag strävat efter att ställa så öppna frågor som möjligt för att 

informanterna själva skall få ge mening åt sina upplevelser av levt medborgarskap.  

Intervjuerna har varit av halvstrukturerad karaktär och intervjuguiden har anpassats efter 

situationen. Ifall informanterna har varit pratsamma har intervjuguiden närmare fungerat 

som en checklista över att alla relevanta frågor har behandlats. Ifall informanterna varit 

fåordiga har flera av frågorna kunnat ställas. Jag har dock strävat efter att ställa de 

viktigaste frågorna under alla intervjuer. Beroende på vad informanterna har berättat har 

också nya följdfrågor ställts. Generellt sett har informanterna haft mycket att berätta och 

intervjuernas längd varierade mellan 1 h 15 min och 3 h 30 min och den genomsnittliga 
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intervjulängden var 2 h. Efter varje intervju fick deltagarna också fylla i en blankett med 

bakgrundsuppgifter (se bilaga 2). 

Jag gav inga närmare instruktioner till männen angående hur de skulle ”vara” under 

intervjusituationen förutom att jag nämnde att syftet med parintervjun är att intervjun 

skall efterlikna ett så naturligt samtal som möjligt. Männen pratade delvis i dialog med 

varandra och delvis svarade de enskilt på frågorna som ställdes. De män som 

intervjuades tillsammans hade ofta liknande erfarenheter och synsätt och gav således 

ofta liknande svar på frågorna som ställdes. Ofta höll de med varandra när den andra 

pratade genom att säga t.ex. ”mm”, ”ja” eller ”precis”. Ibland var männen av olika 

åsikter eller redogjorde separat för sina individuella upplevelser.    

I det stora hela anser jag att kommunikationen mellan mig och informanterna fungerade 

bra, trots att språksvårigheter och användande av tolk kan göra att missförstånd uppstår.  

Människors olika bakgrunder och erfarenheter gör också att man kan förstå frågor på 

olika sätt. Ibland hade någon informant svårt att förstå mina frågor. I sådana fall 

fortsatte jag att förklara med andra ord för att göra frågan klarare. Ibland var jag 

tvungen att förtydliga med exempel trots att min tanke var att ställa så öppna frågor som 

möjligt. Ibland ställde jag också ledande frågor för att försäkra mig om att jag 

uppfattade det som informanten sa rätt. Enligt Steinar Kvale (1997, 146) kan ledande 

frågor vara viktiga just med tanke på att verifiera vad informanten har sagt. Nils 

Hammarén (2008, 91) framhåller också att en intervju alltid är mer eller mindre 

ledande.  Det som är viktigt är att man är medveten om ledandets inverkan, genom att 

t.ex. citera sina egna frågor och reflektera kring vad de signalerar och genererar för svar. 

Jag har transkriberat intervjuerna ordagrant för att återge informanternas tal så språkligt 

exakt som möjligt. I en del av de citat som redovisas i avhandlingen har jag dock 

redigerat otydligheter i språket och tagit bort onödiga upprepningar av ord för att 

underlätta förståelsen. 

Förutom att intervjuaren har en inverkan på intervjumaterialets utformning inverkar 

också tolken på kunskapsproduktionen. Enligt Bogusia Temple och Alys Young (2004) 

bör forskaren uppmärksamma att det material som produceras genom tolk inte är en 

spegling av vad informanten har sagt utan det är intervjuarens tolkning av den mening 

som tolken förmedlar. I samband med översättningen anpassas språket till språkbruket 

inom respektive kultur som parterna har sin tillhörighet i. På så vis fungerar tolken 
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också som en slags kulturförmedlare och i samband med översättningen för tolken in sin 

förståelse av det som informanten har förmedlat (Nyberg 2000, 281; Temple & Young 

2004). Det är alltså viktigt att vara medveten om att det som en tolk översätter inte är 

informantens egna ordval eller exakta formulering av hur något sägs. För att skydda 

informanternas anonymitet har jag dock valt att inte ange vilka citat som är översatta 

med hjälp av tolk. 

 

7.5 Narrativ analys 
 

Eftersom jag är intresserad av hur männen förstår och ger mening till sina upplevelser 

av levt medborgarskap är det nödvändigt att ha fokus på både vad informanterna 

berättar och hur de berättar. Genom undersöka vad informanterna säger kan jag 

tematiskt sammanställa fakta och genom att undersöka hur de berättar kan jag belysa 

hurudan mening männen ger åt det som de berättar om. Med tanke på studiens syfte och 

frågeställning har jag bedömt att narrativ analys erbjuder de bästa verktygen för att 

uppnå syftet.  

Enligt Anna Johansson (2005, 20–23) hänför narrativ analys till en grupp av metoder 

som tolkar texter som är i berättelseformat. Det finns inte bara en sorts narrativ metod 

utan den används och definieras på olika sätt inom olika discipliner. En specifik form av 

berättelser som man ofta hänvisar till inom den narrativa litteraturen är livsberättelser. 

Med livsberättelse menas enkelt uttryckt en individs berättelse om sitt liv eller valda 

delar av sitt liv. När jag talar om berättelser avser jag inte livsberättelser utan de 

berättelser om levt medborgarskap som männen delar under intervjusituationen 

tillsammans med mig.  

Lieblich et al (1998) har presenterat en modell för kategorisering av narrativ analys där 

man beaktar två centrala dimensioner. Den första dimensionen är helhet versus del och 

den andra dimensionen är innehåll versus form. Den första dimensionen handlar om 

ifall man förhåller sig till berättelsen som en helhet eller ifall man fokuserar på enskilda 

yttranden eller vissa delar i berättelsen. Den andra dimensionen handlar om ifall man 

koncentrerar sig på innehåll och vad som sägs eller ifall man koncentrerar sig på hur en 

berättelse är berättad. Med utgångspunkt i dessa två dimensioner har Lieblich et al 

identifierat fyra typer av narrativ analys. Författarna påpekar att dessa fyra typer av 
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läsning sällan är renodlade, utan de förekommer i alla möjliga kombinationer. Den 

första typen är helhetsperspektiv med fokus på innehåll. I denna typ av läsning utgår 

man ofta från en individens hela berättelse och analysen fokuserar på innehåll. Man kan 

också använda sig av valda delar av berättelsen men delarna relateras alltid till helheten. 

Den andra typen är helhetsperspektiv med fokus på form. Här ligger fokus istället på 

berättelsens form och struktur. Man fokuserar på berättelsens utveckling och hur 

berättelsen är organiserad. Den tredje typen av läsning är delperspektiv med fokus på 

innehåll. Denna analysform brukar man benämna för innehållsanalys. Fokus ligger på 

att lyfta fram vissa yttranden och sammanföra dem till kategorier. Delperspektivet med 

fokus på form fokuserar på stilistiska och lingvistiska karakteristiska på vissa delar i 

texten. De kan t.ex. röra sig om vilken typ av metaforer som berättaren använder.  

Förutom att narrativ analys kan ha fokus på endera innehåll eller form nämner 

Johansson (2005, 286–287) att analysen också kan ha fokus på en interpersonell 

dimension. Analysen av den interpersonella dimensionen innebär att man analyserar den 

situation och det samspel i vilken berättelsen framförs. Berättelsen utgör en slags 

gemensam produkt vars utformning påverkas av både forskaren och informanten. Den 

här analysformen kan t.ex. svara på frågor i stil med: Vad är samtalets syfte? Hur ser 

relationen ut mellan berättaren och lyssnaren? Finns det likhet eller skillnader i social 

position? Vilka samtalsstilar används? Även Catherine Riessman och Lee Quinney 

(2005, se också Hydén 2008, 91–92) menar att en central aspekt inom narrativ metod är 

att man ser berättelsen i sitt sammanhang. Riessman och Quinney menar att man bör 

beakta för vem något berättas eftersom berättaren anpassar vad som sägs beroende på 

lyssnaren.  

Johansson (2005, 287) poängterar att fokus på olika dimensioner inom narrativ analys 

inte behöver utesluta varandra utan de kan med fördel vävas samman. Jag har valt att 

delvis ha fokus på innehåll för att tematiskt kunna sammanställa vad informanterna 

säger. För att analysera hurudan förståelse och mening som männen ger till sina 

upplevelser fokuserar jag på hur de berättar. Den interpersonella dimensionen utgör 

också en del av analysen även om den inte får lika stor tyngdpunkt som de två övriga. 

Att männen har intervjuats i par innebär att intervjuns utformning påverkades av den 

interaktion som uppstod mellan männen. Vad som berättades påverkades även av mig 

som intervjuare och i de intervjuer som genomfördes med tolk ingick även tolken i 

kunskapsproduktionen. Således kan man inte bortse ifrån den interpersonella 
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dimensionen. Jag har strävat efter att ta både helheten och delar av berättelserna i 

beaktande i analysen. Jag valde att inte redogöra för männens berättelser i sin helhet 

t.ex. i form av porträttbeskrivningar (jmf Jacobson Pettersson 2008, 30–31) eftersom det 

skulle vara för utmanande att garantera anonymitet med en sådan metod. Istället valde 

jag att analysera delar av det som männen berättade i relation till hela deras berättelse. 

 

7.6 Analysens förlopp 
 

Enligt Johansson (2005, 279) kännetecknas kvalitativ forskning av att faserna i 

forskningsprocessen sker samtidigt och glider in i varandra. Analysen börjar redan då 

man utifrån ett visst perspektiv och en viss förförståelse börjar formulera sin 

frågeställning. Min analysprocess började före materialinsamlingen då jag läste in mig 

på teorier och tidigare forskning samt utformade mina preliminära forskningsfrågor. Jag 

var dock inställd på att revidera forskningsfrågorna beroende på forskningsmaterialets 

innehåll och att komplettera den teoretiska utgångspunkten med andra teorier för att 

forskningsmaterialet skulle kunna förklaras så bra som möjligt. Jag har använt mig av 

en abduktiv logik som innebär att forskaren rör sig mellan teori och empiri och gradvis 

låter en förståelse växa fram (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95).  

Redan när intervjuerna genomfördes skapade jag mig en första uppfattning om 

materialet och hur informanterna förhöll sig till sina upplevelser av levt medborgarskap. 

Jag förvånades av hur få upplevelser av hinder för delaktighet som männen gav uttryck 

för. När transkriberingen var gjord läste jag igenom materialet med mina 

forskningsfrågor i bakhuvudet. Jag började med att sträcka under svar och teman i 

intervjuerna som skulle kunna svara på mina forskningsfrågor. Dessa understräckningar 

blev sedan enskilda sammanfattningar på varje intervju och på så vis hade jag gjort en 

första reducering av materialet. Följande steg var att läsa igenom sammanfattningarna 

av citaten och sedan ytterligare tematiskt sammanfatta citaten från alla intervjuer. När 

jag läste igenom mitt material lade jag märke till att informanterna gav väldigt olika 

mening till sina upplevelser. De ursprungliga forskningsfrågorna hade fokus på vad som 

männen upplever är förutsättningarna och hindren för delaktighet och jag insåg att 

forskningsfrågorna borde ställas på ett sådant sätt att de kan svara på hur informanterna 

förstår och ger mening till sina upplevelser. Ordval och formuleringar har också ändrat 
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längs med forskningsprocessen gång. De slutgiltiga forskningsfrågorna lyder enligt 

följande:  

1)Hurudan mening ger de immigrerade männen sitt levda medborgarskap och hur 

positionerar de sig själva som medborgare?  

a)Vilka förutsättningar och hinder för delaktighet ger de intervjuade männen uttryck för 

och hurudan mening ger de sina upplevelser?  

b)På vilka sätt förhandlar männen om en position som fullvärdiga medborgare?     

Efter att materialinsamlingen var gjord upplevde jag att teorierna kring levt 

medborgarskap och intersektionalitet fortfarande gav bra grund för att förklara 

materialet.  Cherubini (2011) talar om att levt medborgarskap bl.a. handlar om hur en 

individ framställer och ger mening till sin position i samhället. För att mer detaljerat 

kunna förklara vad som avses med positionsförhandlingar ansåg jag det lämpligt att 

inkludera förklaringar från positionsteorin som komplement till teorierna om 

medborgarskap. 

Som jag nämnde i föregående kapitel genomförde jag en narrativ analys genom att 

undersöka både vad som sägs och hur något sägs. Jag undersökte vad som sägs genom 

att ställa frågor till materialet i stil med Vad får männen att känna sig delaktiga eller 

icke delaktiga i det finländska samhället? Vad upplever männen är förutsättningarna 

och hindren för delaktighet? Jag undersökte hur något sägs genom att ställa materialet 

frågor i stil med Hurudan mening ger männen sina upplevelser av förutsättningar och 

hinder för delaktighet? Hur beskriver männen sin position i samhället? Hur reflekterar 

männen kring att anpassa sig till det finländska samhället?  

Under analysen har jag inte strävat efter att undersöka sanningshalter i männens 

berättelser. Man kan inte veta huruvida det som sägs är sant och det ingår inte heller i 

mitt intresse att veta. Det som intresserar mig är vad informanterna väljer att berätta och 

hur de positionerar sig under interaktionen med mig. Jag har inkluderat det 

intersektionella perspektivet i min analys för att undvika att beskriva männen på ett 

förenklat och homogent sätt. Syftet är att belysa på vilket sätt som 

migrationsbakgrunden samverkar med andra kategorier som t.ex. ålder, nationellt 

ursprung och utbildningsnivå samt påverkar hur männen förstår och ger mening till sina 

upplevelser. Jag använder mig av det intersektionella perspektivet i analysen på det sätt 

som Farahani (2012) förespråkar. Det innebär att jag endast analyserar betydelsen av 
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sociala kategorier och deras samverkan i de fall som informanterna själva berättar om 

dem och lyfter fram deras betydelse.  

Enligt Widerberg (2002, 26) bygger kvalitativ forskning på hermeneutik eller 

tolkningslära som innebär att mening alltid skapas och förstås i ett sammanhang. Hur en 

berättelse tolkas och får liv är beroende av personliga erfarenheter, förväntningar och 

teoretiska perspektiv. För att påvisa studiens tillförlitlighet och trovärdighet är det 

viktigt att forskaren dokumenterar och reflekterar över tolkningar under 

forskningsprocessens gång. Tanken med det här kapitlet var att redogöra för val och 

tolkningar som jag har gjort under forskningsprocessens gång. För att läsaren ytterligare 

skall kunna följa hur tolkningarna har gjorts har jag inkluderat rikligt med citat från 

intervjuerna i kapitel åtta där det empiriska materialet och analysen presenteras. 

 

7.7 Etiska reflektioner 
 

Vid planerandet, genomförandet och presentationen av studiens resultat har jag strävat 

efter att följa de grundläggande etiska principerna som forskningsetiska delegationen 

(2009) angivit för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig 

forskning. De etiska principerna delas in i tre delområden. Det första delområdet berör 

forskningsdeltagarnas självbestämmanderätt som innebär att deltagandet i forskningen 

skall vara frivilligt och samtycket till att delta skall baseras på tillräckligt med 

information. Det andra området berör att forskningen inte får orsaka skada eller 

olägenheter för forskningsdeltagarna. Det tredje området berör skydd av personlig 

integritet. Enligt Larsson et al (2008, 180–181) är det svårt att utforma tydliga etiska 

regler för alla de komplexa situationer och förtroenden som kan uppstå vid kvalitativ 

forskning. Det som är etiskt försvarbart i förhållande till en informant kan vara oetiskt i 

förhållande till en annan. Huvudprincipen är att respondenterna ska ta så liten skada 

som möjligt och att fördelarna med forskningen, att erhålla ny och viktig kunskap, ska 

uppväga skaderisken för intervjupersonerna. Deltagande i en intervjuundersökning kan 

ha både positiva och negativa effekter för intervjupersonen. Smärtsamma ämnen kan 

aktualiseras och frågor som rör privatlivet kan upplevas som integritetsintrång. Å andra 

sidan kan deltagandet i undersökningen ge berättaren nya insikter om sig själv och ökad 

självkunskap.   
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Genom att jag betonade att informanterna själva kunde välja vad de ville berätta, att de 

inte behövde svara på alla frågor eller också kunde avbryta intervjun om de önskade, 

hoppas jag att intervjufrågorna inte upplevdes som integritetsintrång eller att frågorna 

orsakade psykisk olägenhet hos informanterna. Två gånger under intervjuerna hände det 

att ett par informanter delade med sig av information som de inte ville gå närmare in på.  

En etisk fråga som jag har reflekterat mycket över är hur jag skall garantera 

informanterna anonymitet samtidigt som jag låter läsaren ta del av hur jag analyserat 

männens uttalanden utan att gallra bort all relevant information från citaten. Att skydda 

anonymiteten är speciellt viktigt med tanke på att jag samarbetat med andra instanser 

för att få tag på informanterna och de som hjälpt mig inte borde kunna känna igen vilka 

citat som kommer från de informanter som de förmedlat till mig. Jag valde t.ex. att inte 

redogöra för männens upplevelser i form av porträttbeskrivningar eftersom jag ansåg att 

det skulle vara svårt att garantera anonymiteten om jag skulle beskriva männens 

livssituationer i sin helhet. Jag har strävat efter att enskilda personer inte kan identifieras 

när citaten presenteras genom att t.ex. utelämna eller modifiera detaljer i citaten som 

avslöjar för mycket personlig information. För att skydda informanternas identitet har 

jag också valt att översätta alla citat till svenska.  Jag har även gett informanterna fiktiva 

namn. Även om det vore lättast att garantera anonymitet genom att inte använda namn 

alls när citaten presenteras har jag bedömt att användandet av fiktiva namn har flera 

fördelar. Namn gör att citaten och dialogerna känns mer personliga och läsaren kan följa 

hur olika personer ger uttryck för olika upplevelser. För att skydda informanterna har 

jag dock valt att ha några fler fiktiva namn än antalet informanter. Jag är medveten om 

problematiken med att använda flera namn eftersom det inte gör det möjligt för läsaren 

att följa samma informants uttalanden genom hela analysen. Det är dock bara på några 

enstaka citat som jag har bedömt att jag vill skydda informanten med att lägga till ett 

extra namn. Läsaren kan ändå fortsättningsvis följa hur olika informanter ger uttryck för 

olika åsikter och att det inte är samma informant som ger uttryck för helt motstridiga 

åsikter. 

En annan forskningsetisk diskussion rör urvalet till undersökningen. Enligt Jacobson 

Pettersson (2008, 38) kan man genom att välja att studera en viss grupp människor 

eventuellt bidra till särskiljandet och stigmatiseringen av gruppen i fråga. I min studie är 

det ett etiskt medvetet val att inte ha någon specifik nationalitet eller etnicitet som 

utgångspunkt i urvalet. Även om alla informanter har migrationsbakgrund hoppas jag 
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att de inte upplever sig som en utpekad grupp utan att de snarare upplever det som 

positivt att de kan bidra till ökad kunskap och förståelse genom att dela med sig av sina 

erfarenheter. Förhoppningen är att pro gradu-avhandlingen skall öka kunskapen och 

förståelsen för män med migrationsbakgrund och att resultaten skall kunna bidra till att 

undanröja eventuella brister vad gäller möjligheter till delaktighet. Min uppfattning är 

också att männen uppskattade att jag är intresserad av deras upplevelser och en del 

informanter uttryckte sin förhoppning om att min studie skulle kunna bidra till en 

förändring i finländares förhållningssätt gentemot immigranter. 

Ytterligare ett forskningsetiskt dilemma som jag har reflekterat över är hur jag i 

analysen och presentationen av resultaten kan ge rättvisa åt de erfarenheter som männen 

beskriver och framföra dem på ett respektfullt sätt. Frågan är hur man skriver för att 

undvika att återskapa generaliseringar och stereotypier som man egentligen vill upplösa. 

Jag har undvikit att utgå ifrån ett problemorienterat perspektiv eller att se männen som 

”offer” genom att ge männen möjlighet att fritt redogöra för både positiva och negativa 

erfarenheter. Ett sätt att ge rättvisa åt de erfarenheter som informanterna beskriver är att 

betrakta dem i förhållande till den kontext som framkommer. I det avseendet anser att 

det intersektionella perspektivet har bidragit till att uppfylla syftet.  

8 De immigrerade männens förståelse av sitt levda 

medborgarskap 
 

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet och hur det har analyserats. Jag 

börjar presentationen med att beskriva dimensioner av delaktighet och går därefter in på 

att beskriva hur männen positionerar sig själva som medborgare. Jag börjar med att 

beskriva de positioner som är vanligast i materialet för att sedan övergå till de som 

framträder mer sällan. Jag vill poängtera att beskrivningen av positionerna inte innebär 

att männen positionerar sig inom enbart en position. Trots att informanterna ofta gav 

starkast uttryck för en av de nämnda positionerna innehöll deras beskrivningar också 

motsägelser och komplexitet. Positionerna bör således inte uppfattas som renodlade, 

separata från varandra eller som låsta och omöjliga att förändra. Positionerna bör ses 

som beskrivningar som belyser på vilka olika sätt de intervjuade männen förstår och ger 

mening till sitt levda medborarskap. Positionerna öppnar också upp för en djupare 

analys och ger utrymme för att beskriva komplexitet. De fyra positioner som 
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identifierats i materialet är ”sin egen lyckas smed”, ”accepterad underordning”, ”utanför 

finländsk gemenskap” och ”diskriminerad”. 

När citaten presenteras har jag använt symbolerna nedan med följande betydelse: 

(...) Text har utelämnats. 

[Helsingfors] Ordet inom klammern klargör meningens sammahang och betydelse. 

Understräckning Ett understreckat ord innebär att ordet har betonats av informanten. 

 

8.1 Delaktighetens dimensioner  

 

I det här kapitlet analyseras männens beskrivningar av situationer, händelser, relationer 

osv. som får dem att känna delaktighet i samhället. De män som inte känner sig 

fullständigt delaktiga i samhället kunde ändå ge exempel på enskilda situationer och 

händelser som får dem att känna sig delaktiga. De gav med andra ord exempel på ”hur 

det borde vara”. Delaktighetens dimensioner analyseras således utgående från männens 

beskrivningar av vad de upplever är förutsättningarna för delaktighet. 

 En del av informanternas upplevelser av delaktighet är förknippade med att ha samma 

rättigheter och skyldigheter som andra finländare. De talar t.ex. om rätten att delta i det 

finländska utbildningssystemet och att använda sig av sjuk- och socialvård. En del talar 

också om att de upplever delaktighet genom att bidra till samhället och hjälpa andra 

människor. Manuel som jobbar som tolk upplever att han är delaktig i samhället 

eftersom att han genom sitt tolkarbete har hjälpt finländska myndigheter: 

Malin: Upplever ni att ni har kommit in i samhället? 

Manuel: (...) Om man tittar på vad jag gör t.ex., jag är tolk 

Malin: Mm 

Manuel: Och jag har hjälpt myndigheterna så mycket 

Malin: Mm 

Manuel: Jag har varit med i så många olika situationer, att för mig känns det som att, jo, 

jag kan säga att jag också har bidragit med en liten sten för att grunda Finland, landet 

Finland. 

Av citatet kan man tolka att Manuels upplevelser av delaktighet är förknippade med att 

hjälpa och bidra till en positiv samhällsutveckling. Det här sättet att se på delaktighet 
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kan jämföras med resultaten i Lister et al (2003) studie där unga män och kvinnor 

upplevde att medborgarskap bl.a. handlar om att göra något gott för samhället och ha en 

konstruktiv inverkan på samhällsutvecklingen. Männens upplevelser av delaktighet är 

ofta förknippade med vardagliga händelser i form av att ha sitt barn på ett finskt dagis 

eller t.ex. delta i finländska musik- och kulturprogram. Upplevelserna av delaktighet är 

således ofta förknippade med deltagande i olika samhällsarenor.  I följande citat 

resonerar Filip kring vad som får honom att känna sig delaktig: 

Malin: Vad får dig att känna dig delaktig i samhället? Vilka situationer, händelser, 

människor osv. gör att du känner dig delaktig? 

Filip: Nå, jag känner att jag är en del av samhället t.ex. då jag för mina barn till dagis, 

där pratar ju alla finska. Också när jag deltar i t.ex. firande av självständighetsdagen 

eller andra fester. Jag kände mig som en del av samhället när jag studerade på 

vuxeninstitutet och efter studierna på vuxeninstitutet utförde jag en 3-månaders praktik 

på ett hotell, då kände jag mig också som en del av det finländska samhället. Och sedan 

när jag deltar i grupp- och föreningsverksamhet. En orsak till varför jag deltar är för att 

jag skall känna att jag är en del av det finländska samhället. 

Informanterna nämner ofta betydelsen av aktivt deltagande i t.ex. idrottslag, föreningar 

eller församlingar. De berättar om hur deltagande i fotbollslag, kyrkoverksamhet, eller 

gruppverksamhet har bidragit till att deras bekantskapskrets blivit större. Också via 

språkkurser och utbildningar har informanterna fått nya vänner och bekanta. Det verkar 

som att aktivt deltagande i olika samhällsarenor kan leda till att bekantskaps- och 

vänkretsen blir större och på så vis kan också känslan av delaktighet öka. Så här svarar 

Jacob på frågan om han upplever att han har kommit in i samhället: 

Jacob: Nå, för min del också, absolut. Då när du ser att du är godkänd i samhället, och 

jag pratade just om vänskapskretsen, att min vänskapskrets är ganska bred tack vare 

sporten. (...) Jag har alltså väldigt mycket vänner i Finland, och då jag har familj och 

fruns släktingar och rötter är här i Finland så. 

Jacob känner sig accepterad eftersom han har en stor vänkrets med finländska vänner. 

Förutom att han har fått många bekanta genom sin aktivitet inom fotboll upplever han 

också att hans finländska fru och hennes släktingar bidragit till att hans 

bekantskapskrets är stor. Andra informanter nämner också betydelsen av människor i 

den privata sfären. Att ha ett nätverk med familj och egna landsmän anser de är viktigt 

för att klara sig bra i Finland eller för att överhuvudtaget vilja stanna kvar. Så här 

resonerar Tariq om familjens och de egna landsmännens betydelse: 
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Tariq: Vet du fortfarande varje vecka så är jag nånstans på besök hos nån vän eller de är 

hos mig. (...) Och högtider och sånt där, så det är nog som jätte viktigt fortfarande med 

det där. Att det där, kontakter med familjen, släkten och landsmän absolut, absolut. Man 

klarar sig på något sätt mycket bättre om man har det.  

Bland de informanter som anlänt till Finland som flyktingar är det vanligt att framhålla 

betydelsen av vänfamiljer när man talar om vad som fått en att komma in i samhället. 

Kontakten med vänfamiljen var viktig när man nyligen anlänt till landet och spelade en 

central roll för hur upplevelserna av delaktighet utformades: 

Amar: Alltså jag hade inte svårt att komma in i samhället, det måste jag säga. Det 

fungerade ganska snabbt in i samhället. Och sen efter att vi fick uppehållstillstånd så det 

var det väldigt bra gjort av kommunen liksom när vi hade en familj också, så det var 

väldigt bra 

Malin: En stödfamilj? 

Amar: Ja, stödfamilj, ja vi kallar dom vänfamilj 

Malin: Ja 

Amar: Så det var via dem också vi har lärt oss ganska mycket, vi har känt oss ganska så 

här trygga och bra och bekanta med andra, och lära hur fungerar samhället och berätta 

och prata och allt, så det 

Malin: Mm, det var bra?  

Amar: Jo, det var viktigt för oss faktiskt, eftersom det var allt främmande, allt 

främmande, ut från bostaden så var främmande, så det. 

Bland informanterna är det också vanligt att tala om betydelsen av att 

majoritetsbefolkningen hälsar på dig. Det är en gest som får dig att känna dig 

välkommen och väl till mods. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är troligen 

att man bor på en liten ort. Så här resonerar Amar och Tariq om hälsandets betydelse på 

mindre orter: 

Malin: Tror ni att det är lättare att komma in på en liten ort?   

Amar: Absolut! Ja mycket säkert, det är helt utan vidare 

Tariq: Lära känna människor, människor lär känna dig, hödu du vet man kommer 

närmare varandra. (...) Och sen det där att rykten sprider sig mycket lättare 

Amar: Ja 

Tariq: I små orter. (...) Mer folk känner oss än vad vi känner dem 

Amar: Ja, precis, precis. (...) Vi hälsade absolut jo med S-market ”Hej, hej”, fast vi hade 

ingen aning vem är han eller vad heter hon, så det ”Åh, hej Amar” ”Hej Amar” ”Hej” 

och ”Hej, hej”. Hehe. Men jo, det här vänliga så vi behövde ju det. (...) 

Tariq: Behövde känna sig välkommen liksom det där   
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Amar: Ja, precis, absolut 

Tariq: Vi var ju vuxna men vi var ju som barn liksom 

Amar: Ja, ja, precis, absolut 

Malin: Mm 

Tariq: Som barn liksom. Då du är som vänlig mot barn och det där och, det blir ju 

smickrande, de tycker om att få den där uppmärksamheten. (...) Vi behövde bara det, 

liksom att få den där tryggheten liksom, det där okej  

Malin: Mm 

Tariq: Här är jag accepterad liksom 

Malin: Mm 

Tariq: Här kan jag försöka göra något utav mitt liv.  

Att människor hälsar tycks vara en gest som bevisar att man som immigrant är sedd. 

Hälsningsfraser av majoritetsbefolkningen upplevs som välkomnande och som ett 

tecken på att man är ”accepterad”. Sammantaget verkar det som att relationer med 

människor både i den offentliga och privata sfären är betydelsefulla för upplevelserna av 

delaktighet. Männens upplevelser av delaktighet tycks i stor utsträckning vara 

förknippade med erfarenheter och upplevelser på ”gatunivå”. Relationer och möten med 

människor i vardagslivet verkar ha störst betydelse. 

För en del informanter är också upplevelserna av delaktighet sällsynta och framställs 

som undantag. Männen anser dock att upplevelserna borde vara regel snarare än 

undantag. Berättelserna om undantagsfall handlar t.ex. om chefer som tar en till svars 

när man utsätts för rasistiska anklagelser, personer som hjälpt att förmedla en arbets- 

eller praktikplats eller arbetskamrater som gör att arbetsdagen känns  lättare. Så här 

resonerar Fedex om bemötandet av en arbetskamrat som skiljer sig från de övriga: 

Fedex: En typ var på sjukledigt när jag kom dit [till arbetsplatsen] 

Malin: Mm 

Fedex: Så när han kom tillbaka, ”Varför jobbar du i jeans? Varför arbetar du med det 

där?” Jag sa ”Jag vet inte, ingen har gett mig något”,” Va?”.  Han tog med mig, vi 

köpte nya skor, vi köpte allt de där, och jag var som ”okej?”. Och sedan dess har han 

varit trevlig 

Malin: Okej 

Fedex: Jag sa, det här är hur det borde vara! 

Malin: Mm 

Fedex: Liksom herre gud! Var har den här ängeln varit under alla dessa år!?  
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Malin: Mm 

Fedex: Du vet han gjorde allting lätt. (...) Det här är hur det borde vara. Människor 

borde öppna sig, människor borde ge oss utlänningar en chans. 

Fedex upplever att bemötandet som arbetskamraten gav borde vara självklart. Han 

efterlyser också en förändring i hur majoritetsbefolkningen i allmänhet förhåller sig till 

immigranter. Fedex framhåller dock att arbetskamraternas beteende har förändrats med 

tiden. Sedan de har lärt känna honom har de blivit vänligare. En del informanter 

framhåller också att de skulle känna sig fullständigt delaktiga ifall de hade ett jobb. Så 

här resonerar Filip om att få arbete inom sin egen bransch:  

Filip: Som jag redan tidigare sa så, är jag till viss del en del av det finländska samhället. 

Alltså jag bor i Finland, mina barn går på dagis, min fru går på språkkurs och jag har 

redan fått utbildning i Finland. Men i idealfall skulle jag vara i arbete, i samma typ av 

arbete eller inom samma område som jag var i hemlandet. Då skulle jag känna mig helt 

bra. 

Filip har hög utbildning från sitt hemland och att få ett jobb som motsvarar hans 

utbildning och tidigare arbetshistoria beskrivs som ett idealfall där han känner sig 

fullständigt delaktig.  

Med hjälp av det intersektionella perspektivet kan man få en djupare förståelse för 

skillnader i männens upplevelser av delaktighet. En del informanter talar om att 

bakrunden till migrationen har betydelse för deras upplevelser av delaktighet. 

Skillnaden i upplevelserna blir tydlig när man jämför två män som immigrerade till 

Finland som flyktingar med en man som flyttade till Finland eftersom han har 

finländska släktrötter. Männen som immigrerade som flyktingar upplever att deras 

process kring att känna förankring till samhället var långsam eftersom det tog väldigt 

lång tid för dem att acceptera att de skulle stanna i Finland för en längre tid. Så här 

diskuterar Tariq och Amar: 

Tariq: Det där med att acceptera meddetsamma, vill ni leva här? 

Malin: Ja 

Tariq: Det var omöjligt på den tiden, och ja tror inte  

Amar: Exakt, exakt 

Tariq: Att nån har gjort det  

(...)  
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Tariq: Man ville aldrig acceptera att jag är här och nu och jag kommer att leva här i 20 

år. Utan om någon skulle på den tiden säga åt oss ”Hörni pojkar, ni ska bo i Finland i 20 

år” Hödu jag skulle strypa honom meddetsamma 

Amar: Ja, ja 

Tariq: Meddetsamma! Hödu det var, det var omöjligt att tänka, inte ens i drömmen!  

Malin: Mm  

Tariq: Så lika med det här att man aldrig kunde ana heller eller drömma om att man ska 

hamna i Finland. (...) Utan meningen var ju vi ska vara ett, två år och vi ska spara.  Ja 

visste att huset var ju nerbränt där. Så vi har ju inte nånstans att bo om vi ska åka 

tillbaka, och vi ska spara pengar. Vi ska, åtminstone så mycket så att vi kan bygga om 

huset! (...) Det är som helt annorlunda, nu vill jag åka till Tyskland, flytta hit och dit, 

liksom. Och då packar du, det är ditt beslut. Du bestämmer över dig själv, din familj 

Malin: Mm 

Tariq: De är en annan sak. Men det där när du vet att du är tvungen eller någon annan 

tvingar dig. Det är som helt annorlunda. Har du bestämt dig, då har du det redan klart 

för dig! Du slipper fundera på det! Ja, ska jag tillbaka om ett år? Nej, du bestämde dig 

före det! Men i vårt fall så var det ju inte så där. Och därför som Amar berättade, det är 

en lång, lång period där. (...) Jag byggde huset 2000, vad var det nu? 2001 ja 

Malin: I din hemkommun? 

Tariq: Ja. Men hödu, jag kunde ha gjort det för länge sen! Varför gjorde jag det inte?  

Amar: Ja 

Tariq: Jag byggde huset först i mitt hemland. 

Av Tariqs och Amars diskussion framgår att de under lång period planerade att 

återvända till sina hemland. Det påverkade hur de resonerade kring att t.ex. bygga eller 

köpa hus i Finland och lära sig språk. Kontakten till hemlandet var och är fortarande en 

viktig del av deras liv, dvs. transnationella relationer har stor betydelse för dem. Finland 

beskrivs av Tariq och Amar som ett land där man i praktiken lever sitt liv medan man 

själsligt upplever sitt ursprungsland som sitt hemland. Melander (2007) konstaterar i sin 

studie att transnationella relationer spelade en avgörande roll för svensksomaliernas 

möjligheter att få socialt stöd och arbetsmöjligheter.  

Filip kom till Finland som återflyttare och upplever att han med tanke på sina finländska 

släktrötter var en del av Finland redan vid ankomsten. Innan han själv flyttade till 

Finland hade han regelbundet hälsat på sina släktingar under många års tid vilket gjorde 

att han kände till mycket om Finland redan innan han flyttade:  

Filip: Jag känner mig som en del av samhället på grund av mina rötter, alltså naturligt 

är jag en del av det finländska samhället. Men jag förstår ändå att eftersom jag är född i 



51 

 

ett annat samhälle är jag inte helt en del av det här samhället. Jag vet inte ännu allt om 

det finländska samhället, min språkkunskap är svag och jag har lite finländska vänner. 

Jag har vänner, men de är till största delen invandrare, inte enbart egna landsmän, utan 

andra invandrare. Och finländare har jag att göra med t.ex. via 

medborgarorganisationer eller läraren var t.ex. finsk. Men för tillfället är mina kontakter 

med finländare ganska begränsade. 

Av citatet kan man tolka att upplevelserna av delaktighet också kan ha en essentialistisk 

grund (Nordberg 2006). Filips sätt att ge mening till upplevelserna av delaktighett kan 

jämföras med hur romerna i Nordbergs studie framförde betydelsen av att de delar 

historia, språk och religion med finländare. Med andra ord handlar upplevelserna av 

delaktighet inte bara om deltagande i samhällsarenor och mänskliga relationer, utan 

upplevelserna kan också ha sin grund i att man har finländska förfäder. Förutom att 

Filip känner sig delaktig p.g.a. de finländska släktrötterna säger han också att han 

”förstår” att hans delaktighet t.ex. förhindras av att hans språkkunskap ännu är svag och 

att han har begränsad kontakt med andra finländare. Han beskriver således hur hans liv 

borde vara för att han skulle känna sig mer delaktig.  

 

8.2 Sin egen lyckas smed  
 

Kännetecknande för den här positionen är att man inte upplever några hinder i samhället 

på grund av att man är immigrant utan anser att man har samma möjligheter som vem 

som helst som bor i Finland.  Man upplever att man själv kan inverka på sin situation 

och framhåller att det är den egna inställningen som är avgörande. Informanterna 

betonar att man själv har ansvar över sitt liv och väljer om man vill påverka sin situation 

på ett positivt eller negativt sätt. I materialet som helhet är den här positionen den som 

informanterna oftast ger uttryck för. I följande citat lyfter Tariq fram att det är den egna 

inställningen som avgör hur långt man vill gå: 

Tariq: Nå alltså att leva i Finland, vad jag tänker om Finland eller? Hödu, det finns inte 

så mycket dåligt ska man säga, absolut inte. (...) Nej absolut är man nu nöjd ju, vet du det 

där. Man jobbar ju, man har ju sina rättigheter, och har skyldigheter så de där. Barnen 

får gå i skola, får en utbildning. Hödu, man kan ju skaffa ett jobb, det är upp till var och 

en. Säkert så finns det nog fördomar och sånt där, men det finns ju överallt 

Malin: Mm 
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Tariq: Det hade vi också där hemma, alltså det är nånting som man inte kan undgå, 

undgå oberoende var än man är. Men ja tycker absolut man har möjligheter här i 

Finland  

Malin: Mm 

Tariq: Och vill man, beroende på vad man har för attityd, vad man själv vill göra liksom, 

hur långt vill man gå. Men jag tycker nog att absolut så har man alla förutsättningar. Vill 

du ha vanligt jobb så, de som inte har någon utbildning och det där så, det går bra att 

skaffa här i Finland och det är nånting som jag uppskattar jätte mycket, speciellt för 

vuxna.  

(...) 

Tariq: Jag tror det handlar ganska mycket om en själv och vad du har för attityd och, 

förstås på varje arbetsplats hur du ställer dig till arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och 

allt det där. 

Inom ramen för den här positionen kan man ge exempel på situationer då man blivit 

orättvist behandlad, men man anser inte att det dåliga bemötandet beror på etnisk 

diskriminering. Männen framhåller att var man än bor så finns det människor som inte 

accepterar en, det har de också erfarit i hemlandet. Männen upplever således att de 

möter svårigheter och hinder på samma sätt som övriga finländare gör. En del 

konstaterar att konkurrensen om arbete är stor för alla i dagens läge men så länge du 

visar att du har en positiv attityd till arbetsuppgifterna och bevisar att du presterar bra så 

klarar du dig i konkurrensen. Även om informanterna framhåller att deras möjligheter 

inte begränsas på grund av att de är immigranter framkommer det också upplevelser av 

att man måste jobba väldigt hårt för att vinna finländarnas förtroende och bevisa att man 

förtjänar sin plats i samhället. Det framkommer alltså också att man inte helt och hållet 

anser sig vara jämlik med finländare och det visar på att positionsförhandlingar är 

komplexa.  I följande citat resonerar Tariq och Amar kring hur man skall vinna 

finländarnas förtroende, bli accepterad och klara sig i konkurrensen om arbete: 

Tariq: Du ska bevisa vem du är 

Amar: Precis, precis 

Tariq: Vad du står för. Du ska få det där förtroendet 

Malin: Mm 

Tariq: Du ska kämpa för allt, du ska bevisa vem du är, du ska bevisa att du kan, att du 

vill, att du är ärlig, att du är bara en människa  

(...) 
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Tariq: De är ju så det här att vi på något sätt måste göra, jätte bra. Eller, måste och inte 

måste, men mera måste än vad man måste. Man måste som prestera, prestera jätte bra. 

(...) Till och med vara bättre  

Malin: Ja 

Tariq: För att du ska vara som, accepterad. Annars vad är meningen med dig? (...) Så 

nog har man ju de där i sitt undermedvetna att man måste prestera, man måste verkligen 

göra bra ifrån sig 

Malin: Mm. Ni måste anstränga er mer? 

Tariq: Ja, man måste anstränga sig. De är ju så, annars varför ska du vara här? 

Utgående från Tariqs och Amars uttalande verkar det som att man blir godkänd av 

finländare så länge som man är beredd att prestera bra och bevisa att man förtjänar sin 

plats i samhället. Det här sättet att se på sin position i samhället kan jämföras med den 

beskrivning som Nordberg (2006) också identifierade i romernas berättelser om 

medborgarskap. Nämligen att man förtjänar en plats i samhället genom att arbeta och 

bidra till samhället.  Männen verkar godkänna tanken att en flytt till ett annat land 

förutsätter att man skall skapa sig ett gott liv som bygger på egna prestationer. I följande 

citat framhåller Yusuf också vikten av det egna beteendet för att bli accepterad av 

finländare:  

Yusuf: En del invandrare säger att finländare inte godkänner invandrare. Nog beror det 

på en själv hur man smälter in och gör gott. 

Av de två senaste citaten framgår att männen förhandlar om godkännande med 

majoritetsbefolkningen och att det slutligen är majoritetsbefolkningen som avgör 

huruvida man är ”accepterad” eller har ingett ”förtroende”.   Det här sättet att tala kan 

jämföras med tidigare forskningsresultat som visar att det är immigranterna som har 

ansvaret att förändras och anpassas och att det slutligen är majoritetsbefolkningen som 

har makten att definiera immigrantens position (Varjonen 2013, 79–80; Eliassi 2010, 

219). Männen medger delvis att ojämlikhet finns samtidigt som de tar avstånd från ett 

sådant påstående och istället betonar de egna påverkningsmöjligheterna. 

Inom ramen för den här positionen lyfter också en del informanter fram eget beteende 

som en orsak till varför man inte erfarit rasism eller diskriminering. Att man själv har 

betett sig bra och skött sina ärenden väl ser man som en orsak till avsaknaden av 

upplevelser av rasism och diskriminering. Inom den här positionen för man också fram 

att det handlar om hur du själv väljer att tolka och hantera situationer som skulle kunna 

upplevas som rasistiska. Yusuf berättar att han inte upplever skällsord som rasistiska 
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och berättar att han brukar svara endera med humor eller ge lugna och vettiga svar till 

personer som talar fult till honom:  

Malin: Har ni upplevt diskriminering eller rasism? 

Yusuf: Nå inte alls, det här, jag har aldrig upplevt sånt. Ibland, har jag hört skällsord här 

och där. Ibland har jag smålett och slängt tillbaka lite humor, att inte desto mera än så. 

En del informanter talar också om att andra immigranters upplevelser av diskriminering 

kan bero på att de inte följt finländska normer och regler eller att de felaktigt tolkar 

händelser som rasistiska. I likhet med informanterna i Cederbergs (2013) studie 

förklarar man upplevelserna av rasism som något som kan orsakas av immigranterna 

själva. Så här resonerar Yusuf och Manuel: 

Yusuf: Men det är just den här kulturskillnaden. Om en finländare säger att du har en tid 

bokad på hälsovårdsstationen till klockan tolv, kom dit. Sedan kommer det 32 euro eller 

33 euro böter. ”Voi perkele, voi det ena voi det andra. De här finländarna är rasister”. 

Nej, du har själv orsakat det. 

Manuel: Mm, mm 

Yusuf: Du vill inte ta till dig kulturen, lära dig eller bekanta dig med den, titta närmare. 

Nog hänger det på en själv. 

Informanterna har inte heller upplevt diskriminerande bemötande av myndigheter. 

Framförallt inom positionen ”sin egen lyckas smed” men också inom andra positioner 

framhåller man att myndigheter bemöter människor väldigt bra i Finland, speciellt i 

jämförelse med de negativa erfarenheter av myndigheter som man har från hemlandet:  

Manuel: Myndigheter bemöter bra. Jämfört med myndigheterna där vi kommer ifrån är 

det helt annorlunda. Att här bemöter myndigheterna människorna väldigt bra, om du 

själv kan bete dig, man borde själv också kunna bete sig, då behandlar de dig bra. Att om 

du följer vad de har sagt, eller lagen, så bemöter de dig bra. 

Även om informanterna framhåller vikten av det egna beteendet och anser att de själva 

inte har upplevt rasism eller hinder som beror på etnisk diskriminering framkommer det 

också att en del tycker att det är problematiskt att det förekommer negativa 

generaliseringar om immigranter i samhället. Man har t.ex. hört att det ofta talas 

negativt om somalier eller att finländare i allmänhet gör negativa generaliseringar om 

alla immigranter från ett visst land. Det här tyder på att männens beskrivningar av den 

immigrerade mannens position i samhället inte är svartvit utan komplex. Så här 

resonerar Manuel:  
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Manuel: Sedan om det händer något är det lätt att människor tänker på varifrån han eller 

hon kommer och sedan börjar man stämpla alla, att alla är sådana. Slutligen är inte alla 

likadana. 

Inom ramen för positionen att vara ”sin egen lyckas smed” framhåller man i allmänhet 

en vilja att utvecklas, förändras och anpassas.  Man poängterar att man vill ta till sig 

sådant i den finländska kulturen som man upplever är bra samtidigt som man inte kan 

glömma sitt ursprung. Man upplever det som positivt att man blivit lugnare, mera 

ansvarsfull, punktligare osv. Man förhåller sig också positivt till en förändrad mansroll i 

Finland, även om förändringen inte var helt lätt för alla. I följande citat diskuterar Tariq 

hur han förhöll sig till en förändrad mansroll när han kom till Finland: 

Tariq: Vi var ju nog som, unga det där och, (...) hon [frun] började jobba som tolk det 

där. Och då skulle hon börja gå på utbildningar liksom hit och dit. Och då var ju det där 

första, ja hon ska till Jyväskylä på någon utbildning där 

Malin: Mm 

Tariq: Kort kurs. Och då var det ”Men ska ja åka dit?” jag säger ”Nå absolut ska du 

göra!”. Och sen var det ju som hennes följande fråga det där med ”Vad kommer våra 

landsmän att säga?”  

Malin: Mm 

Tariq: Men så det där att, jag vet ju inte, men på den tiden så fattade jag redan liksom 

eller, jag ville inte stå stilla, jag ville utvecklas, jag ville gå vidare 

Malin: Mm 

Tariq: Så jag sa ”Hödu, jag struntar fullständigt i, vad mina landsmän tycker. Utan du 

ska dit och ta den där utbildningen!” (...) Det var ju som måste, det var ju som en 

självklarhet liksom det där att ”Nä, det funkar inte! Hödu du får prata vad du vill, du 

vara hur gammalmodig som du vill, men det funkar inte liksom! (...) Men det blev ju stor 

förändring. Inte var det något som var ”bara så där”. (...)Vi kan inte liksom leva hödu i 

gamla traditioner, eller inte skulle jag säga det är nån tradition, det är absolut inte nån 

tradition. Det är det här dumma karlarnas stolthet liksom, ”nä inte ska någon se mig byta 

blöja på barn liksom”. 

Det intersektionella perspektivet ger också inblick i hur politisk bakgrund kan påverka 

anpassningen till en förändrad mansroll. Yusuf framhåller att hans familjebakgrund med 

många olika politiska inriktningar inom familjen hade betydelse för hur han förhöll sig 

till jämställdhet mellan könen när han kom till Finland och bekantade sig med sin 

nuvarande fru: 

Yusuf: Man måste lite gå tillbaka och se hurudan familj du själv kommer från och 

hurudan familjebakgrund du har. (...) Min bror var kommunist, jag var demokratisk 

partimedlem och min syster var vänsterinriktad, alltså tre olika uppfattningar i vår familj. 
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Sen när familjen är sån här till bakgrunden så är dom här sakerna liksom självklara för 

dig, att jämställdhet och du har någon ideologi. Så det var lätt för mig sedan när jag kom 

hit till Finland och bekantade mig med min nuvarande fru. 

 

8.3 Accepterad underordning 
 

På samma sätt som inom positionen ”sin egen lyckas smed” uttrycker man inom den här 

positionen att ens situation beror på en själv snarare än på yttre och strukturella faktorer. 

Man skyller inte t.ex. sin arbetslöshet på att systemet i Finland är dåligt eller att man 

blir diskriminerad på arbetsmarknaden på grund av att man är immigrant, utan 

framhåller istället egna brister såsom svag språkkunskap och avsaknad av utbildning 

som orsak. Man konstaterar att man har sämre utgångspunkt att klara sig i konkurrensen 

med finländare men framhåller inte missnöjsamhet över situationen utan betonar snarare 

tacksamhet och förnöjsamhet gentemot det finländska samhället och finländare.  

Informanterna som ger uttryck för den här positionen har i allmänhet svagare 

språkkunskaper och anknytning till arbetsmarknaden i jämförelse med de informanter 

som positionerade sig som att vara ”sin egen lyckas smed”.  Positionen förekommer 

delvis i en del intervjuer och dominerar också i en del intervjuer. I följande citat redogör 

Bastian för orsakerna till varför etniska finländare har bättre utgångsläge: 

Bastian: Finländare har haft möjligheter ända sedan de föddes. De har gått i skolan, de 

har kunnat studera och de har möjlighet att göra vad de behöver 

Malin: Mm 

Bastian: Vi har bott i flyktingläger, vi har inte gått i skola och så. Därför om man jämför 

så har vi sämre kunskaper än personer som bor i Finland. 

Bastian konstaterar att han har sämre utgångspunkter men är ändå väldigt tacksam och 

nöjd över sin situation i Finland. Tacksamheten riktas t.ex. mot möjligheterna till hälso- 

och socialvård samt utbildning i Finland:  

Bastian: Liksom i flyktinglägret, då fanns det inte hopp, och blev man sjuk så fanns det 

ingen hjälp 

Malin: Mm 

Bastian: Så nu när vi kom till Finland, här kan man få väldigt mycket hjälp 

Malin: Mm 

Bastian: Här kan man få allt möjligt, och den hjälp som man får är väldigt stor. (...) Då 

när man bodde i flyktingläger visste man inte hur värdefull människan är, då det var så 
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dåligt att vara där. Sedan när man anlände till Finland, så här kan du göra vad du vill, 

studera och allt möjligt. Nu inser jag hur värdefull människan är.  

Det intersektionella perspektivet ger en djupare inblick i varför informanterna antar den 

här positionen. Bastian har bott i flyktingläger i många år under dåliga 

levnadsförhållanden. Han var väldigt glad och nöjd över att få komma till Finland 

eftersom det innebar att han kom bort från lägret. Således verkar dåliga förhållanden i 

ursprungslandet kunna bidra till ökad förnöjsamhet och tacksamhet. Förutom 

flyktingbakgrundens betydelse nämner informanterna också betydelsen av att sakna en 

utbildning. Benjiro har också bott i flyktingläger innan ankomsten till Finland och var 

vid intervjutillfället i medelåldern. Han har inga stora förväntningar på sin framtid i 

Finland eftersom han anser att han är för gammal för att studera, lära sig språk och få 

arbete i Finland. För Benjiro samverkar kategorierna migrationsbakgrund, hög ålder 

samt avsaknad av tidigare utbildning och bidrar till en underordnad position vid 

arbetssökning: 

Benjiro: I alla fall så önskar jag själv ingeting av framtiden, mina barn är hoppet, 

framtiden. (...) Själv är jag ganska gammal och då kan man inte göra mycket, man kan 

inte studera och kan inte arbeta mycket. I Finland tar man hellre finländare än 

utlänningar som inte kan språket. En del utlänningar som kommer från andra länder 

eller Europa har en examen inom något område och då får de arbete. Vi har ingen sådan 

examen och därför är det lite svårt att få arbete. 

Citatet belyser att Benjiro har accepterat det faktum att ingen kommer att vilja anställa 

honom när han inte kan språket och inte har någon utbildning. Han ställer inga krav på 

samhället och erkänner att han har bristande kompetens för arbetslivet i Finland. Han 

ger således uttryck för ett förhållningssätt som är förstående och godkännande.  Benjiro 

är också nöjd med situationen att vara arbetslös fastän hans fru arbetar:  

Benjiro: Nog är det positivt att kvinnor också kan arbeta och för hennes del är det bra då 

hon lär sig mera, för mig känns det inte nånting. 

Malin: Mm 

Benjiro: När man jobbar så hittar man finländska vänner och blir bekant. Det är bättre, 

man lär sig mera. 

Inom ramen för den här positionen verkar man inte heller förolämpas av rasistiska 

kommentarer. Man har t.ex. erfarit att det oftast är en berusad människa som säger 

något fult och att det inte är någon vits att bli upprörd eftersom den människan ändå inte 

vet vad den säger. Istället för att säga något tillbaka väljer man att gå bort från 

situationer som verkar vara rasitiska:  
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Bastian: Det finns bra människor och det finns dåliga människor, det beror på människan 

och därför klagar jag inte, vi klagar inte. 

 (...)  

Bastian: Det är viktigare, och på det sättet kan man påverka om man ser en människa 

som är rasistisk eller slår, så är det mycket bättre om man går bort från dem 

Malin: Mm 

Bastian: Det är liksom mycket bättre. Om det är en bra människa kan man bekanta sig, 

om det är en dålig behöver man inte. På det sättet kan man själv påverka. 

Det verkar som att männen strävar efter att använda strategier som undviker snarare än 

att konfronterar etnisk diskriminering. Informanterna är också noga med att poängtera 

att fastän någon finländare är rasistisk så finns det många människor som inte är det. 

Man framhåller hellre upplevelserna av trevliga finländare snarare än otrevliga. Också 

när man talar om bemötande av socialarbetare säger man att det finns socialarbetare 

som är bra och de som inte är det. Det verkar som att männens sätt att se på 

diskriminering kan jämföras med begreppet individuell diskriminering som innebär att 

eventuella diskriminerande handlingar utförs av enskilda individer snarare än att 

diskriminering finns inbyggt i institutioners policy, normer och arbetssätt (Kamali 2005, 

31). Sammantaget verkar det som att informanterna upplever sig som fullvärdiga 

medborgare trots sämre utgångsläge genom att ge högt värde till t.ex. tillgång till social- 

och hälsovård och möten med trevliga finländare.  

 

8.4 Utanför finländsk gemenskap 
 

Följande position kännetecknas av upplevelser av att vara utanför 

majoritetsbefolkningens gemenskap. Den här positionen är negativt laddad men ändå 

mer positiv än positionen ”diskriminerad”. Upplevelserna berör främst svårigheterna att 

få kontakt med etniska finländare. Man upplever att etniska finländare bara hälsar och 

att det är svårt att inleda en diskussion. Man upplever också att det tar lång tid innan de 

får förtroende för en. Så här resonerar Fedex kring svårigheterna att få kontakt med 

majoritetsbefolkningen: 

Fedex: Människor kan säga “Hej” till dig, ett vänligt ”Hej” men det betyder inte ”Hej, 

kom hit!” eller ”Hej, ge mig en kram!”. Nej. Det är som okej ”Hej” men inget mer än en 

hälsning, bara för att vara artig. (...) De [finländarna] vill verkligen känna dig innan de 

öppnar dörren. (...) Det finns de här människorna som är öppna och så finns det de här 
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som vill fortsätta att lära känna dig varje dag. (...) De vill att det skall ta förevigt. Det 

finns de här människorna som du vet det kommer att ta förevigt med. 

Citatet belyser svårigheterna att bli närmare bekant med etniska finländare eftersom de 

är motvilliga att lära känna immigranter som är obekanta för dem. Informanten anser 

dock att majoritetsbefolkningen borde ”öppna sina dörrar” för immigranter mera än vad 

de gör. Följande citat belyser Fedex’ upplevelser av utanförskap på praktikplatsen: 

Fedex: Så varje dag for jag hem, liksom deprimerad. Jag sa åt min fästmö liksom ”Borde 

jag göra mer? Borde jag göra mindre? Borde jag göra nånting?” Eftersom jag försökte 

prata med dem på finska, det hjälpte inte. Jag försökte prata engelska med dem, de kunde 

engelska, men det hjälpte inte. På kaffepauserna försökte jag gå och sätta mig med dem, 

men de fick dig liksom att känna ”Vad är jag?”. 

(...) 

Fedex: Ibland sitter jag där, men jag är inte där. (...) Jag kan vara där men jag lyssnar 

inte till vad människor säger. 

Av citatet kan man tolka man Fedex upplever att han inte är en del av 

arbetsgemenskapen, trots sina försök att kommunicera. Han känner sig snarare 

ignorerad och utanför trots att han är där på praktik. Ibland hanterar han sina 

utanförskapskänslor genom ”att inte vara där” och stänga ut vad andra människor säger. 

Fedex redogör också för hur hans upplevelser av utanförskap har förändrats med tiden. 

Ju mera hans arbetskamrater har lärt känna honom desto öppnare och vänligare har de 

blivit mot honom: 

Fedex: Men det är som jag sade i början. Finländare är inte sådana som bara öppnar 

dörren för dig. Jag har liksom arbetat på min arbetsplats i ett par år nu. Och det var inte 

likadant när jag började. Nu är alla liksom ”Hej Fedex!” ”Moi Fedex!”. Människor 

ringer och de frågar ”Hej, är något fel med sin bil? Skall jag komma och hjälpa att fixa 

den? Behöver du något?”. Jag är liksom ”Okej?”. Det förändras när de lär känna dig. 

Inom den här positionen lyfter man ofta fram språksvårigheterna som en orsak till 

utanförskap och varför etniska finländare inte vill föra en diskussion: 

Patric: För mig känns det som att finländare förhåller sig till ryssar som till sina egna, 

och många har sagt att det inte är skillnad mellan finländare och ryssar. Det enda som 

jag har märkt är att om jag vill prata med någon okänd finländare, så märker jag efter 

andra meningen att de vill sluta diskutera med mig. (...)  Men förstås i Ryssland förekom 

inte såna här situationer att någon vill avsluta diskussionen p.g.a. att de har svårt att 

diskutera med mig, eftersom jag talar bra ryska. 

Av citatet kan man tolka att Patric inte upplever att problemet med att diskutera med 

etniska finländare beror på att de förhåller sig annorlunda till honom på grund av att han 
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är immigrant utan på grund av att han inte kan tillräckligt bra finska. Också i tidigare 

studier har det framkommit att majoritetsbefolkningen upplever att immigranters 

bristande språkkunskap utgör ett hinder för interaktion (se t.ex. Säävälä & Keski-

Hirvelä 2011, 190). Andra informanter framhåller också betydelsen av att kunna prata 

bra finska för att bli sedd som en ”riktig finländare”. Om man kan språket kan man föra 

en diskussion med vem som helst och både du själv och andra finländare ser dig som en 

”riktig finländare” och inte bara en ”invandrare”. Så här resonerar Benjiro: 

Malin: Kan ni komma på situationer, händelser eller människor som har fått er att känna 

delaktighet i samhället? Kan ni ge något exempel? 

Benjiro: Nå i alla fall enligt mig så är finska språket viktigt 

Malin: Mm 

Benjiro: Man borde kunna det bra, så att finländarna tar oss till sig, som en del av dem. 

Om man inte kan tala bra så ser de oss som utlänningar, som inte kan något och så. 

Malin: Ja 

Benjiro: Om man kan prata bra finska så känner man sig själv också som att man är från 

Finland, och då känner finländare också att han är också från Finland.  

Av citatet kan man tolka att Benjiro upplever att man bör anpassa sig genom att lära sig 

bra finska för ses som en finländare. Också Filip upplever att en finländare bör kunna 

tala flytande finska: 

Filip: Alltså en finländsk människa, vad är en finländsk människa? Nå, i första hand 

säkert det att man bor på finska statens område, värdesätter och följer finska traditioner 

och behärskar det finska språket utmärkt. 

Inom ramen för den här positionen är det inte ovanligt att ens nätverk endast består av 

egna landsmän och andra immigranter. Alex upplever att det är väldigt svårt att bli vän 

eller bekant med etniska finländare. Han framhåller dock betydelsen av sin etniskt 

finländska fru, kontakter med egna landsmän samt andra människor med 

migrationsbakgrund. Om de betedde sig som majoritetsbefolkningen skulle han inte 

stanna kvar: 

Alex: Om du inte har riktigt stark attityd kan du bli galen här. Du blir ensam och liksom 

ledsen. Men det är så bra att jag har finländsk fru, och jag har en del släkt här, min kusin 

bor här, det är en stor sak. Annars skulle jag fara tillbaka efter ett år. 

Malin: Okej 

Alex: Om inte min kusin och egna landsmän skulle finnas här och andra invandrare från 

olika länder, om de här människorna var som finländare så skulle jag inte stanna. 
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Malin: Okej 

Alex: Det är väldigt svårt att leva här, i det här landet. 

 

8.5 Diskriminerad  
 

Inom den här positionen ger man uttryck för en ställning där man känner sig orättvist 

behandlad i jämförelse med majoritetsbefolkningen. Positionen är sällsynt i materialet 

som helhet men i de informanters berättelser som den förekommer är det en starkt 

dominerande position.  Kännetecknande för den här positionen är att man ser att största 

delen av hindren för delaktighet ligger utanför ens egna påverkningsmöjligheter. Man 

relaterar hindren för delaktighet till omvärlden och strukturella omständigheter. Man 

upplever att hindren beror på t.ex. rasism, diskriminering och att det finländska 

integrationssystemet är dåligt. Kännetecknande är också att man ber och hoppas på att 

en förändring skall ske i samhället. De informanter som ger uttryck för den här 

positionen har upplevt många hinder och begränsningar i Finland t.ex. vad gäller 

möjligheterna att få arbete eller praktikplats. De har också upplevt svårigheter med att få 

uppehållstillstånd i landet, utanförskap på arbetsplatsen, svårigheter med att få etniskt 

finländska vänner, svårigheter med att bli accepterade av sina etniskt finländska fruars 

släktingar, att ens barn blir utstötta och orättvisa under rättegångsprocesser. Dessutom 

är de vana vid att höra rasistiska kommentarer och glåpord. Upplevelserna av orättvis 

behandling härstammar således både från den privata sfären och offentliga sfären.  Även 

om männen artikulerar hinder som orsakas av diskriminering uttrycker de en stark vilja 

att försöka övervinna hindren.  

Inom den här positionen redogör man t.ex. för de svårigheter man möter när man skall 

hitta praktik- och arbetsplatser. En informant beskriver arbetssökningen som en process 

som innebär att gå från arbetsplats till arbetsplats, skicka ansökan efter ansökan och på 

alla ställen få ett nekande svar. I följande citat redogör Fedex för sina förhoppningar om 

att få arbete efter en åtta veckors period som vikarie på en arbetsplats: 

Fedex: De åtta veckorna kom och gick och jag var liksom ”Så?” ”Ja, ekonomin kommer 

att börja vara så att folk skär ner och allt så, vi kan inte ta dig nu tyvärr. Du är en väldigt 

bra arbetare. Du arbetar väldigt hårt och vi har alla börjat gilla dig nu, men vi kan bara 

inte ta dig.” Och jag var liksom ”På riktigt?” Jag sa ”Okej”. Tre dagar senare körde jag 

förbi. Jag såg två nya människor bära samma uniform som jag brukar bära. (...) Genast 

kände jag mig lite diskriminerad liksom ”Okej, åh! Jag är svart igen, jag glömmer alltid 
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att jag är svart!” Du vet, men jag gick inte och klaga eller nånting. Jag for bara tillbaka 

hem. Jag lät mig inte nedslås. 

Av föregående citat framgår att Fedex upplever att han har blivit orättvist behandlad och 

att orsaken till detta är att han är en mörkhyad immigrant. Han framhåller med andra ord 

inte sina egna brister som en orsak till varför han inte fick arbete utan ser istället att 

orsaken finns utanför honom själv. Även om han upplever att han diskrimineras på 

arbetsmarknaden eftersom han är en mörkhyad immigrant framhåller han sina egna 

påverkningsmöjligheter att få arbete genom att inte ge upp med arbetssökandet och att 

fortsätta att övertyga och bevisa att man är en god arbetstagare. I följande citat 

diskuterar Milo kring varför han inte får jobb som han är kvalificerad för: 

Milo: Men saken är, att när du går till mol.fi ser du en massa jobb, så många. Men när 

du söker får du dem inte.  

Malin: Mm 

Milo: Så, jag börjar fråga mig varför? Är det för att jag inte kan jobbet? Och jag har 

ändå erfarenhet av de jobb som jag söker. Speciellt städjobb. (...) När du inser det och 

tänker på det, är det så överraskande att du känner och tror att du inte är välkommen, 

typ. (...) Jag säger typ att det här är mitt hem nu. Eftersom jag har familj, och jag har levt 

här många år och jag känner att det här är mitt andra hem. Men fortfarande, ändå på 

något sätt känns det som att vi inte är välkomna ännu. 

Milo framför att diskriminering vid arbetssökning är en orsak till varför han inte känner 

sig välkommen I Finland, även om han själv upplever att Finland är hans andra 

hemland. Hans negativa upplevelser av att inte få jobb förstärks ytterligare av att han 

upplever att han inte kan uppfylla sin skyldighet att försörja sin familj. Det skapas en 

konflikt mellan den person som han är och den person som han skulle vilja vara som 

också påverkas av hans kulturella bakgrund: 

Milo: Låt oss säga att t.ex. har vi inte möjlighet att få ett bra arbete här, för att kunna 

tjäna mer pengar för att ta hand om familjen. Jag blir t.o.m. deprimerad av det att jag 

känner att jag inte kan leva upp till mina skyldigheter. Så det är något som är 

annorlunda, men här är det inte en stor sak. Men om jag går till min egen kultur och hur 

jag föddes upp, så är det en väldigt stor sak. Men, eh, det är verkligen något, jag vet inte 

hur jag skall förklara, när du inte är förmögen att ta riktigt bra hand om din familj, när 

du vet att du har kapaciteten och förmågan att göra det, men du har inte möjligheten att 

göra det. 

Inom ramen för den här positionen har man också upplevt orättvis behandling av 

rättssystemet och saknar i allmänhet förtroende för myndigheter. Detta framförs också 

som exempel på vad som gör att man inte känner sig välkommen i Finland. I Följande 
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citat redogör Milo för sina erfarenheter av rättssystemet. Av citatet framgår att hans 

upplevelser av orättvisa rättegångsprocesser har gjort att han inte känner sig respekterad 

eller accepterad: 

Milo: Om nånting hände mellan mig och en finländare, även om jag slår vad om att han 

har gjort fel, kommer han att få mera stöd än jag. (...) Jag har haft två erfarenheter som 

fick mig att dra den slutsatsen. (...) Vilket betyder att det är enbart en finländare som 

kommer att skyddas om du har nånting att göra med dem [rättssystemet] och det får mig 

att känna att jag inte har någon rätt i det här landet. (...) Och det sårar mig verkligen. 

Det sårar mina känslor och det sårar min respekt. 

Det verkar som att Milos erfarenheter av diskriminering av rättssystemet inte bara 

handlar om att enskilda människor utför diskriminerande handlingar utan att man alltid 

blir diskriminerad när man har något att göra med ”dem”. Milos beskrivning av 

diskriminering i det här fallet kan jämföras med begreppet institutionell diskriminering 

som innebär att diskriminering finns inbyggt i institutionens policy, normer och 

arbetssätt (Kamali 2005, 31–32). 

Människor i den privata sfären framställs både som en källa till upplevelser av 

delaktighet och utanförskap. Även om en del män upplever att kulturella skillnader kan 

orsaka problem i parförhållandet med deras etniskt finländska fruar framställs den 

närmaste familjen med fru och barn som ett lyckligt inslag i livet och ifall man inte hade 

dem skulle man fara tillbaka till sitt hemland. Att inte bli accepterad av sin etniskt 

finländska flickväns släktingar och vänner framförs som exempel på varför man inte 

känner sig välkommen i Finland: 

Adam: De [fruns vänner] uppmanar henne att skaffa en bättre vit man. (...) Ibland frågar 

jag mig själv, speciellt vad gäller min frus familj, om de inte tycker om mig, varför skulle 

de tycka om min egen son? Varför skulle de? Om de inte tycker om mig varför skulle de 

tycka om någon som kommit från mig? 

Kännetecknande för den här positionen är också en känsla av maktlöshet och att inte 

våga säga sin åsikt. Milo anser att han i teorin har möjlighet att inverka på sin situation i 

Finland men inte i praktiken, eftersom då blir man stämplad och det kan försvåra t.ex. 

möjligheterna att förnya uppehållstillståndet i landet:  

Malin: Så upplever ni att ni kan påverka er situation om ni är missnöjda? 

Milo: Ja, de tror jag att jag kan. Eller vi kan alla, om vi ges möjligheten. Men när du som 

person försöker göra det blir du en måltavla. (...) Eftersom vi utlänningar alltid måste ha 

nånting att göra med myndigheter, som ditt uppehållstillstånd här. Vi måste alltid förnya 

vårt uppehållstillstånd, du måste alltid göra nånting som för dig till myndigheter. Så, när 
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du försöker göra en sån sak, kan du bli en måltavla och det kan vara en orsak för den 

andra att inte ge dig vad du behöver, att få stanna i det här landet. (...) Så vi utlänningar, 

det finns saker som vi skulle behöva säga. Men p.g.a. vad resultatet blir, du vet aldrig vad 

resultatet blir, så håller du bara tyst. Vi dör i tystnad. Så borde en människa inte ha det. 

Vi borde ha rätten att säga vad vi känner. 

Av citatet framgår missnöje och en önskan om förändring, men det är inte något som 

Milo känner att han vågar säga åt någon eftersom han inte vet hurudana följderna blir. 

Han är dock av den åsikten att detta är fel och immigranter borde ha ”rätt” att säga hur 

de känner. Informanterna kräver det som Lister et al (2003) har benämnt ”rätt till en 

röst”.  Informanterna efterlyser också förändringar i integrationspolitiken, en förändring 

som man anser att skulle kunna börja med att någon frågar immigranter hur de upplever 

sin situation i landet: 

Fedex: Ifall det kunde finnas en slags migrationsambassadör. ”Okej, du mannen borde 

komma, hur känner du? Berätta nånting för oss? Vad är dina erfarenheter? Vad borde 

ändras?” (...) Ja, för det finns massa saker som vi bär inom oss och vi inte vet vem vi 

skall prata med det om. 

Med hjälp av det intersektionella perspektivet kan man få en djupare inblick i 

positionen. Informanterna som ger uttryck för den här positionen lyfter fram 

levnadsstandarden i hemlandet som central för deras upplevelser. Ett par informanter 

som inte kommit till Finland som flyktingar eller asylsökande utan immigrerat frivilligt 

upplever att de skulle ha ett bättre liv i sina hemland. De har hög utbildning och hade 

vant sig vid en hög levnadsstandard i hemlandet. Så här resonerar Milo:  

Milo: Så generellt är livet svårt i Finland, jämfört med där jag kommer ifrån. (...) Så ja 

kan inte säga, eller jag skulle inte säga att jag är rik därifrån jag kommer, men jag får 

allt jag vill. (...) Så, då tänkte jag att det är så som livet är. (...) Så när jag kom till 

Finland, var det liksom en stor chock att någon måste lida så här mycket före du kan få 

vad du vill.  Eller det skulle vara underskattning om jag säger ”vad jag vill” eftersom 

alla vill ha nånting, alla vill ha allting. Så, jag kan inte säga ”vad jag vill”, jag kunde 

säga vad jag behöver för att överleva. Till exempel ett jobb. Det är väldigt svårt, speciellt 

för utlänningar. 

En man har också bott i ett annat land innan han migrerade till Finland. Han upplever att 

det är mycket svårare att komma in i det finländska samhället jämfört med i landet han 

bodde tidigare. Det faktum att han kunde jämföra sin situation med hur den var tidigare 

i ett annat land verkar också påverka hur han upplever sin situation för tillfället. 

Ursprungslandet kan också ha stigmatiserande inverkan och påverka upplevelserna av 

delaktighet negativt om det på utseendet syns varifrån man kommer. Informanterna talar 
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om att de upplever större stigmatisering p.g.a. att de är svarta. I följande citat diskuterar 

Milo och Fedex kring hudfärgens betydelse: 

Milo: Låt oss säga att ju mörkare du är, desto mindre fördel har du 

Fedex: Mm 

Milo: Någon som är från Afrika som är mörk har låg fördel, någon från Asien som är 

färgad som t.ex. araber har högre fördel. Sedan från dem hoppar det till riktiga 

västlänningar. 

Fedex: Mm 

Milo: Så fördel, mindre fördel och mindre fördel. 

Inom ramen för den här positionen framkommer det också att männen upplever att en 

position som svart man påverkar deras kontakt och samspel med etniskt finländska män 

och kvinnor negativt. Deras erfarenhet är att det är lättare att bli vän med kvinnor men 

de har oftast något annat i baktanke, såsom att inleda en sexuell relation:  

Milo: Som jag berättar åt dig nu, jag har inte en enda finländsk vän som är en man 

Malin: Okej 

Milo: Eftersom alla, de vill inte ha nånting att göra med dig 

Malin: Mm 

Fedex: Det är lättare att vara vän med kvinnor, många kvinnor 

Milo: Ja! Det är lättare att vara vän med kvinnor, men största delen av dem har andra 

motiv 

Fedex: De har nånting i 

Milo: De har nånting i baktanke, att ifall de är nära med dig 

Fedex: Då 

Milo: Då kan de få dig i säng. (...) Och största delen av kvinnorna som vill vara vän med 

dig är ändå rädda för vad finländska människor skall säga. De kommer att säga att hon 

är en hora 

Fedex: Mm 

Milo: När hon vill vara vän med en svart man, då är hon en hora. Hon vill ha en stor kuk 

och det här blabla. Det är skitsnack! 

Malin: Mm 

Milo: Så i det här fallet, springer alla iväg från dig, även om du är vänlig. 

Utgående från citatet kan man konstatera att grupptillhörigheterna att vara svart, man 

och ha migrationsbakgrund samverkar och placerar männen i en extra stigmatiserad 

ställning. Männen försöker dock själva aktivt förändra på finländares negativa attityder 
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och motbevisa fördomarnas sanning genom att själva bete sig väldigt bra och t.ex. 

undervisa finländare om sina hemland. På samma sätt som man inom de andra 

positionerna betonar betydelsen av att förändras, anpassas och lära sig språket 

framhåller man inom positionen ”diskriminerad” att man bör förändras även om man 

upplever att förändringarna tar lång tid. I följande citat resonerar Milo och Fedex kring 

att ta seden dit man kommer: 

Milo: Ibland frågar några av mina vänner mig, ”Vad försöker du bevisa? Försöker du 

bevisa att du är den bästa och mest trevliga personen?” Jag säger “Nej, det gör jag inte. 

Jag försöker bara sätta mina fötter i skorna hos de personer som bor i det här landet. Om 

de lever på det här sättet, varför kan jag inte leva på det här sättet?” (…) Så varför kan 

vi inte komma till Finland och bete oss som finländarna? 

Malin: Mm 

Milo: Dricka öl på sättet som de dricker öl, gå i bastu på det sättet som de går i bastu 

Fedex: Och bli full, hehe 

Milo: Bli full på sättet som de bli fulla 

Malin: Mm 

Milo: Vara lyckliga och festa på sättet som de festar. Vara allvarliga på sättet som de är 

allvarliga. Arbeta så som de arbetar. Är det inte meningen att det skall vara så? 

Fedex: Ja, men grejen är att det är mycket lättare för ett barn som har flyttat, som kanske 

är 2–3 år 

(…) 

Milo: Det är inte så att jag vill vara som Matti eller jag vill vara som Johan, men jag vill 

dela möjligheten, vet du. Jag vill dela en del av vad som gjorde dem framgångsrika.  

Fedex: Bara det som lagen säger är rätt 

Milo: Säger är rätt 

Malin: Mm 

Milo: Den goda delen av det 

Fedex: Mm 

Milo: Den delen vill jag vara som. 

Den här diskussionen påvisar också att männens förhållningssätt till att förändras som 

person innehåller motsägelser och komplexitet. De börjar med att framhålla att man som 

finländare borde bete sig finländskt. Senare konstaterar de att de inte vill bete sig som 

en typisk finländare utan enbart ta till sig sådana egenskaper som gjort finländarna 

framgångsrika och framförallt sådana egenskaper som den finländska lagen förutsätter. 
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9 Diskussion 
 

9.1 Sammanfattning och slutsatser 
 

I det här kapitlet sammanfattar jag och diskuterar analysens centrala resultat. Jag 

diskuterar resultaten i relation till mina forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkter 

samt tidigare forskning. Forskningsfrågorna som jag relaterar resultaten till är: 

1)Hurudan mening ger de immigrerade männen sitt levda medborgarskap och hur 

positionerar de sig själva som medborgare?  

a) Vilka förutsättningar och hinder för delaktighet ger de intervjuade männen uttryck 

för och hurudan mening ger de sina upplevelser? 

b)På vilka sätt förhandlar männen om en position som fullvärdiga medborgare? 

Jag börjar med att diskutera vilka förutsättningar för delaktighet de intervjuade männen 

ger uttryck för. Upplevelserna av delaktighet relateras bl.a. till att ha samma rättigheter 

och skyldigheter som andra finländare. Männen upplever också delaktighet genom att 

bidra till en positiv samhällsutveckling. De här sätten att beskriva delaktighet är 

jämförbara med hur ungdomarna i Listers et al (2003) studie bl.a. beskrev 

medborgarskap som ett socialt kontrakt baserat på ömsesidiga rättigheter och 

skyldigheter och att göra något gott för samhället.  

Upplevelserna av delaktighet relateras också ofta till aktivt deltagande i olika 

samhällsarenor. Informanterna nämner ofta betydelsen av aktivt deltagande i t.ex. 

idrottslag, föreningar och församlingar. Deltagandet gjorde att bekantskapskretsen blev 

större och således ökade också känslorna av delaktighet. Relationer både i den 

offentliga och privata sfären tycks vara viktiga för upplevelserna av delaktighet.  

Männen talar ofta om betydelsen av att majoritetsbefolkningen hälsar på en för att man 

skall känna sig sedd och accepterad. Sammantaget relaterar männen ofta sina 

upplevelser av delaktighet till vardagliga möten med människor i sin nära omgivning. 

Pnina Werbner (2013, se också Säävälä & Keski-Hirvelä 2011) för fram att vardagliga 

möten mellan immigranter och majoritetsbefolkningen är viktiga för positiv 

kommunikation samt utbyte av kultur och erfarenheter. Werbner menar att samhällets 

förståelse kring identiteter kopplade till t.ex. etnicitet, klass och kön ofta är negativa och 

”fixerade” och att det är i vardagliga möten som mer positiva uppfattningar kan skapas. 
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Werbner kallar vardagliga möten mellan människor från olika kulturer för vardagslivets 

multikulturalism (eng: everyday multiculturalism).  

Det intersektionella perspektivet ger också inblick i på vilket sätt bakgrunden till 

migrationen kan bidra till olika upplevelser av delaktighet. Att migrera ofrivilligt som 

flykting kan göra att processen kring att känna tillhörighet blir långsammare jämfört 

med någon som har finländska släktrötter och känner sig som en del av samhället redan 

vid flytten. Att känna tillhörighet på grund av finländska släktrötter visar också att 

delaktighetskänslorna kan ha en essentialistisk grund (Nordberg 2006).  Efter 

beskrivningen av delaktighetens dimensioner övergick jag till att redogöra för hurudan 

mening männen ger sina upplevelser av förutsättningar och hinder för ett fullvärdigt 

medborgarskap genom att beskriva positioner. Bland de fyra identifierade positionerna 

går det att urskilja två huvudsakliga narrativ kring att förstå och ge mening till sina 

upplevelser av förutsättningar och hinder. Det ena är att man relaterar hindren för ett 

fullvärdigt medborgarskap till omvärlden och strukturella omständigheter och det andra 

är att man inte upplever att det finns strukturella hinder utan betonar den egna personens 

ansvar, vilja och kompetens.  

Den mest dominerande positionen i materialet är att vara ”sin egen lyckas smed”. 

Kännetecknande för positionen är att man upplever att man har samma möjligheter som 

vem som helst som bor i Finland och framhåller att det är den egna inställningen som är 

avgörande. I männens berättelser framkommer också beskrivningar av att deras position 

inte är fullständigt jämlik med majoritetsbefolkningens position. Man upplever att man 

måste jobba mera och prestera bättre än andra finländare för att bevisa att man förtjänar 

sin plats i samhället och det är i slutändan majoritetsbefolkningen som avgör huruvida 

man är ”accepterad” och ”godkänd”.  Det här resultatet är jämförbart med Minna 

Sääväläs och Elisa Keski-Hirveläs (2011, 168–171) resultat. Författarna har undersökt 

hur immigranter och majoritetsbefolkning som går på samma arbetskraftsutbildningar 

förhåller sig till immigration, olikhet och kulturellt utbyte. I intervjuerna med 

majoritetsbefolkningen framkom att största delen av informanterna förhöll sig neutralt 

eller positivt till immigranter i Finland förutsatt att de arbetar för att förtjäna sin utkomst 

och anpassar sig till finländska normer.  

Männen som ger uttryck för positionen att vara ”sin egen lyckas smed” ser sig inte 

heller som personer som blir utsatta för rasism och diskriminering. Man ger exempel på 
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hur andra immigranters upplevelser av rasism kan bero på att man själv har uppfört sig 

dåligt eller felaktigt tolkat händelser som rasistiska. Samtidigt framkommer det också 

att männen upplever det som problematiskt att det förekommer negativa 

generaliseringar om immigranter. Också i Cederbergs (2013) studie framställde 

informanterna rasism som något som orsakas av immigranterna själva samtidigt som de 

talade om problematiken kring t.ex. boendesegregation och negativa stereotypier om 

immigranter. Således har också tidigare studier påvisat att immigranter konstaterar att 

ojämlikhet finns samtidigt som de tar avstånd från ett sådant påstående. Enligt Tan & 

Moghaddam (1999, 187–188) är målet med positioneringar att placera sig själv och 

andra grupper så, att man uppnår positioner där talaren är kraftfull. Det verkar som att 

männen under interaktionen med mig strävade efter att förhandla sig till positioner som 

goda och välintegrerade medborgare framom medborgare som utsätts för rasism och 

diskriminering. Hur männen väljer att framställa sig själva kan också jämföras med 

samhällsrådande diskurser, d.v.s. hur man i samhället talar om immigranter. Cederberg 

(2013) visar hur migranters sätt att presentera sig själva kan kopplas till diskurser som 

betonar immigranters aktörskap och ansvar att integreras. Positionen ”sin egen lyckas 

smed” kan också kopplas till integrationspolitiska ideal i Finland och Europa som 

betonar det individuella ansvaret att hitta sin plats i samhället, komma in på 

arbetsmarknaden, förbättra sin ställning samt ta till sig landets regler, värden och kultur 

(Saukkonen 2010, 31; Anis 2008, 23). 

En annan position som är synlig i materialet kännetecknas av att man ger uttryck för en 

”accepterad underordning”. Inom den här positionen ser man inte heller några yttre eller 

strukturella faktorer som förhindrar ett fullvärdigt medborgarskap. Man upplever att 

man har sämre utgångsläge än majoritetsbefolkningen och hänför orsakerna till egna 

brister såsom svag språkkunskap och avsaknad av utbildning. Man framhåller inte 

missnöjsamhet över situationen utan betonar snarare tacksamhet och förnöjsamhet 

gentemot det finländska samhället och finländare. Det intersektionella perspektivet 

belyser hur dåliga förhållanden i ursprungslandet verkar bidra till större förnöjsamhet 

samt hur hög ålder och avsaknad av tidigare utbildning samverkar med 

migrationsbakgrunden och bidrar till en underordnad position t.ex. vid arbetssökning. 

Som namnet på positionen säger är den här positionen inte jämlik i relation till 

majoritetsbefolkningens position. Männen framställer sig ändå gärna som fullvärdiga 

medborgare genom att ge högt värde till t.ex. tillgång till social- och hälsovård och 
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relationer med trevliga finländare.  Enligt Camilla Haavisto och Ullamaija Kivikurku 

(2009, 89; se också Varjonen 2013, 75) är immigrantens position som ”tacksam och 

nöjd” ofta synlig i media. När immigration behandlas i media är det oftast myndigheter 

som kommer till tals men de gånger som en immigrant får sin röst hörd handlar det ofta 

om en immigrant som delar med sig av en överpositiv integrationshistoria. De talar inte 

om problem eller rasism utan visar tacksamhet mot Finland och finländare för att de har 

fått komma till Finland som också framställs som ett paradis. Det verkar således som att 

förnöjsamhet och tacksamhet är något som en immigrant förväntas att visa åt 

majoritetsbefolkningen men inte något som majoritetsbefolkningen förväntas att visa åt 

dem.  

En tredje position som framkommer i materialet är att vara ”utanför finländsk 

gemenskap”. Upplevelserna berör främst svårigheterna att få kontakt med etniska 

finländare. Informanterna anser att majoritetsbefolkningen borde ”öppna sina dörrar” 

för immigranter mera än vad de gör. På samma sätt som inom positionen att vara ”sin 

egen lyckas smed” är det majoritetsbefolkningen som har makten att bestämma 

huruvida ”man öppnar dörren” för immigranterna och immigranterna har själva mindre 

möjligheter att påverka situationen. Man framhåller dock vikten av att man själv lär sig 

finska för att kunna inkluderas i finländsk gemenskap. Också i tidigare studier har det 

framkommit att immigranter upplever att det är svårt att skapa vänskapsförhållanden 

med majoritetsbefolkningen (se t.ex. Sabour 2003, 111). Riku Perhoniemi och Inga 

Jasinkaja-Lahti (2006, 51) har genomfört en enkätundersökning bland immigranter som 

anlänt till huvudstadsregionen under 1900-talet. 2004 svarade 28 % av immigranterna 

som deltog i undersökningen att de bara har nära vänner inom den egna etniska gruppen 

och ytterligare 28 % svarade att största delen av de nära vännerna ingår i den egna 

etniska gruppen. I Säävälä och Keski-Hirveläs (2011, 190) resultat framkommer att 

majoritetsbefolkningen upplevde att immigranters bristande språkkunskap utgör ett 

hinder för kontakt och interaktion. Säävälä och Keski-Hirvelä konstaterar att 

språkkunskap är nödvändigt för att immigranter och majoritetsbefolkningen skall kunna 

ha ett naturligt samspel med varandra. Vardaglig och naturlig kontakt är i sin tur en 

förutsättning för att öka immigranters upplevelser av delaktighet och uppnå 

multikulturalism i samhället. 

Den position där man upplever sig som mest orättvist behandlad i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen är positionen ”diskriminerad”. Positionen är sällsynt i materialet 
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som helhet men i de informanters berättelser som den förekommer är det en starkt 

dominerande position.  Kännetecknande för den här positionen är att man relaterar 

största delen av hindren för delaktighet till omvärlden och strukturella omständigheter. 

Man upplever att hindren beror på t.ex. rasism, diskriminering och att det finländska 

integrationssystemet är dåligt. Det intersektionella perspektivet ger inblick i hur god 

levnadsstandard i hemlandet verkar bidra till större missnöjsamhet. Att man har haft 

möjlighet till ett bra jobb i sitt hemland men i Finland har svårt att få något arbete 

överhuvudtaget gör att man upplever sin situation som negativ. I jämförelse med 

männen som ger uttryck för positionen ”accepterad underordning” verkar det som att en 

höjning i levnadsstandarden bidrar till större förnöjsamhet. Att vara en svart, 

immigrerad man bidrar också till att en del upplever sig vara i en extra stigmatiserad 

ställning. Man upplever att immigranter alltid har en underordnad position men ju 

mörkare hudfärg man har desto mindre fördel har man. Kännetecknande för positionen 

är också att man ber och hoppas på att en förändring skall ske i samhället. Positionen 

kännetecknas också av maktlöshet och en känsla av att inte våga säga sin åsikt. Man 

anser dock att det är fel och att immigranter borde ha ”rätt till en röst” (Lister et al 

2003). När informanterna talar använder de positionen som ett ”redskap” för att kräva 

att diskrimineringen upphör och att de blir behandlade på lika grunder som övriga 

finländare. Männen talar således utgående från en position som diskriminerad för att 

kräva en position som fullvärdig medborgare.  

Det är främst inom positionen ”diskriminerad” och till viss del inom positionen att vara 

”utanför finländsk gemenskap” som männen beskriver rasistiskt eller diskriminerade 

beteende som de har tagit illa upp av. Också inom de andra positionerna ger männen 

exempel på rasistiskt beteende av enskilda människor men de framställer inte 

erfarenheterna som sårande och kränkande. I likhet med informanterna i Sääväläs och 

Keski-Hirveläs (2011, 180) studie är en stor del av männen inte villiga att föra fram 

klagomål eller generalisera enskilda människors dåliga beteende. I allmänhet berör 

största delen av männens exempel på diskriminring enskilda människors beteende men 

det framkommer också upplevelser av att man alltid blir diskriminerad när han har 

kontakt med myndigheter eller rättsväsendet för att man t.ex. är svart. Männens 

upplevelser kan således hänföras till begreppen individuell och institutionell/strukturell 

diskriminering (Kamali 2003, 31–32) men kan kanske bättre beskrivas med begreppet 

vardagsrasism (Essed 2003, 74–77). Enligt Philomena Essed är det inte nödvändigt att 
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skilja på individuell och institutionell rasism eftersom all rasism inte inskränker sig till 

institutionella miljöer eller kan förklaras med enskilda individers fördomar. 

Vardagsrasism handlar om att rasism finns inbyggt i vardagliga händelser och att de 

nödvändigtvis inte identifieras. En del informanter i den här studien beskriver t.ex. 

dagliga upplevelser av utanförskap eller att bli orättvist behandlad på arbetsplatsen. I 

männens beskrivningar kommer det också fram att man inte alltid vet orsakerna till ett 

visst bemötande eller om det är diskriminerande eller inte. Exempelvis framför ett par 

informanter att de inte förstod varför de vid ett tillfälle var tvungna att boka tid till 

socialbyrån för att få komma dit när ett par immigranter från ett annat land inte behövde 

göra det. 

Jacobson Pettersson (2008, 151) fann en del könsspecifika resultat i sin studie av 

upplevelser av socialt medborgarskap. Männen talade t.ex. i högre utsträckning än 

kvinnorna om etnisk diskriminering och orienterade i större utsträckning än kvinnorna 

hindren för delaktighet till omvärlden och strukturella omständigheter. Jacobson 

Pettersson diskuterar huruvida olikheten beror på att männen diskrimineras i högre grad, 

eller på att männen förstår och formulerar upplevelserna annorlunda. Även om det inte 

går att dra slutsatser kring frågan tror jag att männens olika upplevelser av hinder och 

möjligheter i min studie kan relateras till båda resonemangen. Jag vill dock inte påstå att 

någon av informanterna har ”överdrivit” sina upplevelser av diskriminering. Magdalena 

Jaakkola (2005, 126–127) har under fyra omgångar undersökt finländares attityder 

gentemot immigranter under tidsperioden 1987–2003 och konstaterar att 

majoritetsbefolkningens attityder är mindre positiva ju längre avståndet mellan 

immigranterna och majoritetsbefolkningen är utseendemässigt, levnadsstandardmässigt 

och kulturellt sätt.  I min studie upplever en del informanter sig extra stigmatiserade på 

grund av att de är svarta, men det gäller inte för alla mörkhyade informanter. 

I materialet som helhet betonar informanterna vikten av att anpassa sig till det som är 

finländskt. De flesta informanter anser att de har förändrats mycket sedan ankomsten till 

Finland och tagit till sig sådant i den finländska kulturen som de tycker är bra. De 

upplever t.ex. att de har blivit punktligare, mer ansvarsfulla, lugnare, tystare, blivit friare 

i sitt tankesätt och mindre religiösa. De poängterar också betydelsen av det förflutna och 

att man inte kan glömma varifrån man kommer, många uttrycker en slags bikulturell 

identitet. Männen framhåller framförallt immigrantens förmåga att ta till sig det 

finländska samhällets regler och kultur. Sammantaget verkar det som att männen ger 
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uttryck för positioner som förmedlar att man som immigrant själv har ansvar över sitt 

liv och att man skall vara beredd att förändra sig och att anpassa sig. Man ansvarar t.ex. 

över att lära sig utmärkt finska, ta till sig finländsk kultur och samhällsvanor och att få 

ett arbete. Också tidigare studier har visat att immigranter framhåller att de vill anpassas 

till Finland och finländskhet (Sävälä & Keski-Hirvelä 2011, 180). ”Att bli mera svensk” 

var för en del informanter i Eliassis (2010) studie också en strategi för att undvika 

rasism och diskriminering. 

Enligt Magnus Dahlstedt et al (2011) bör man inte se migranter som passiva offer utan 

som aktivt handlande subjekt som på olika sätt gör anspråk på medborgarskap och på att 

få tillhöra den samhällsgemenskap som de blir utstängda ifrån. Dahlstedt menar att det 

under senare år blivit allt vanligare bland forskare att studera migranters anspråk på 

medborgarskap (eng. claims-making).  Männen i denna studie ställer inga direkta krav 

på att inkluderas i samhället som de individer de är med sin personliga och kulturella 

bakgrund utan förhandlar snarare om positioner där man är eller blir ”finländsk”. Man 

kan således konstatera att männen inte gör anspråk på ett fullvärdigt medborgarskap 

genom att kräva respekt och acceptans för kulturella minoriteter (Pakulski 1997) eller 

särskilda grupprättigheter (Young, 2000). Anspråken berör främst krav på jämlikt 

bemötande och att inkluderas i finländsk gemenskap i större utsträckning. Man kan 

också reflektera över vilken betydelse det har att männen tidigare levt i samhällen med 

andra principer än den nordiska välfärdsstaten och vilken inverkan det har för vad de 

upplever de kan kräva och inte. Många informanter jämför t.ex. finländska 

myndigheters bemötande med myndigheterna i sina ursprungsland och konstaterar att 

de finländska myndigheterna är väldigt bra i jämförelse. 

I Jacobson Petterssons (2008, 156) studie ansåg både männen och kvinnorna att tillträde 

till arbetsmarknaden på lika villkor är den mest angelägna sociala rättigheten. Också i 

denna studie tog beskrivningarna av möjligheter och hinder för delaktighet ofta sin 

utgångspunkt i beskrivningar av möjligheter och hinder för att få arbete. Olga Davydova 

(2012, 99) konstaterar att förvärvsarbete ses som en mått på hur stor ”nytta” 

immigranter gör och avgör huruvida de har rätt att vara i landet. Att känna en stark plikt 

att jobba brukar enligt enligt Säävlä och Keski-Hirvelä (2011, 165) ses som ett 

karaktärsdrag som är typiskt för finländare. Att förvärvsarbete har börjat ses som ett 

mått på människans moral och värdighet är problematiskt för många immigranter 

eftersom de har svårare att få jobb än majoritetsbefolkningen (se t.ex. Larja et al 2012; 



74 

 

Forsander 2002). Att inte ha ett jobb kan också ha extra stor inverkan på 

immigranternas upplevelser av delaktighet ifall de har svag språkkunskap och inte har 

sociala kontakter med majoritetsbefolkningen utanför arbetslivet (Säävälä 2007, 38). Att 

arbete är centralt för finländare kan också jämföras med att individens ansvar och 

skyldighet att försörja sig med lönearbete har fått större betoning i den nordiska 

välfärdsstaten sedan 1990-talet och framåt (Kananen 2012; Hvinden & Johansson 2007, 

59). 

Bottomore (1992) och Lister (2003; Lister et al 2007) hävdar att alla medborgare inte 

har samma förutsättningar att utöva medborgarskapets sociala rättigheter och 

skyldigheter. Resultaten i min studie visar att en stor del av informanterna ger uttryck 

för att ha möjlighet att utöva ett fullvärdigt medborgarskap på samma sätt som 

majoritetsbefolkningen. En närmare analys visar dock på att alla inte har samma 

möjligheter att få ett jobb som andra finländare eftersom de t.ex. saknar utbildning och 

är för gamla för att skaffa en utbildning. Andra uttrycker hinder för ett fullvärdigt 

medborgarskap som orsakas av diskriminering. De olika positionerna visar således på 

olika upplevelser av möjligheter och begränsningar. Männens olika sätt att förstå och ge 

mening till sina upplevelser är centralt i mina resultat. Att t.ex. inte få ett jobb i Finland 

har en helt annan betydelse för en informant som ger uttryck för positionen ”accepterad 

underordning” jämfört med en informant som ger uttryck för positionen 

”diskriminerad”. Liknande erfarenheter upplevs således olika av olika människor och 

det intersektionella perspektivet har bidragit till att förstå olikheterna. Som det har 

framkommit i analysen kan olika upplevelser hänföras bl.a. till ålder, skillnader i 

utbildningsnivå, olika levnadsstandarder i hemlandet, olika orsaker till migrationen, 

ursprungsland (hudfärg) och politisk bakgrund. 

I allmänhet talar männen ganska lite om sina positioner utgående från ett 

mansperspektiv utan de talar oftast om sig själva som immigranter. Eftersom urvalet i 

den här studien är inriktat på män är det intressant att reflektera över varför männen 

redogör för relativt få upplevelser kring hur det är att vara just män med 

migrationsbakgrund. En förklaring kan vara att det är svårt att veta på vilket sätt kvinnor 

har det annorlunda om man själv är man. En annan tolkning är att intervjusituationen 

och de frågor som ställdes gjorde att männen upplevde att immigrantperspektivet var 

det mest relevanta att tala utgående ifrån och att kön var mindre relevant. Enligt McCall 

(2005) är det möjligt att använda det intersektionionella perspektivet för att analysera i 
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vilka situationer eller kontext som vissa identiteter eller grupptillhörigheter ges större 

betydelse än i andra.  

Männen talade om mansrollen ifall jag explicit t.ex. frågade om deras mansroll är 

annorlunda i Finland jämfört med i hemlandet. Så gott som alla informanter upplever att 

mansrollen i ursprungslandet är annorlunda än i Finland. I ursprungslandet var det 

mannen som skulle bära huvudansvaret för familjen och vara familjens primära 

inkomstkälla. Informanterna ser det som positivt att det i Finland är mer jämställdhet 

mellan könen även om alla inte tycker det gick helt av sig själv att anpassa sig till nya 

tanke- och förhållningssätt, åtminstone till en början.  Till skillnad från Darvishpours 

(2003) forskningsresultat, som visar att maktförskjutningen i parförhållandet är en 

delorsak till skilsmässor bland iranska par, upplever största delen av männen i denna 

studie att anpassningen till nya genusroller inte orsakade problem i deras parförhållande. 

En del av männen upplever dock att kulturella skillnader mellan dem och deras etniskt 

finländska fruar kan orsaka missförstånd och konflikter. En stor del av informanterna 

framhåller den närmaste familjen med fru och barn som en viktig resurs som gör att 

man klarar sig bra i Finland och för en del är den närmaste familjen också enda orsaken 

till att man stannar kvar i landet.  En del saknar också ett större nätverk med släktingar 

som skulle kunna hjälpa till med t.ex. barnpassning för att man lättare skulle få sin 

vardag att gå ihop. Att inte bli accepterad av sin etniskt finländska frus släktingar 

framförs av en del informanter som exempel på varför man inte känner sig välkommen i 

Finland. Människor i den privata sfären framställs således både som en källa till 

delaktighet och som en orsak till varför man känner sig utanför. 

Varjonen (2013, 79–81) presenterar i sin doktorsavhandling hur immigranter 

konstruerar sina identiteter och förhandlar om sin position i det finländska samhället 

utgående från självbiografiska narrativ. De vanligaste positionerna som immigranterna 

gav uttryck för i hennes studie var ”diskriminerad”, ”utanför”, ”att vara i underläge”, 

”välbehandlad, ”tacksam”, ”hjälplös” och ”deltagare”. Även om jag identifierade 

liknande positioner i mitt material som Varjonen är en central skillnad att de negativt 

laddade positionerna är de mest förekommande i Varjonens resultat medan de är de 

minst förekommande i mitt material. Varjonen diskuterar varför immigranterna inte har 

valt att presentera sig själva i mera kraftfulla positioner och antar att en orsak kan vara 

att hennes material består av skrivna berättelser. Därmed hade immigranterna inte behov 

av att positionera sig som mer kraftfulla då de inte var i direkt interaktion med henne. 
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Mitt material är förstås väldigt litet och kan inte ses som representativt för alla 

immigranter i Finland men det kan hända att interaktionen under intervjusituationen är 

en bidragande orsak till varför mina resultat är annorlunda än Varjonens. I Jacobson 

Petterssons (2008, 149) resultat framkommer att männen i högre grad än kvinnorna 

talade om betydelsen av att vara en god medborgare. De uttryckte en vilja att vara en 

person som gör rätt och att bli uppfattad på det viset av omgivningen. Strävan efter att 

vara en god medborgare kan eventuellt ses som en orsak till varför positionerna att vara 

”sin egen lyckas smed” och ”accepterad underordning” är vanligt förekommande 

positioner i den här studien.   

Enligt Varjonen (2013) är immigranternas positioner ojämlika och i marginalen i 

jämförelse med majoritetsbefolkningen. Hon konstaterar att integrationen inte är en 

jämlik eller ömsesidig process av anpassning mellan finländare och immigranter utan 

det är immigranterna som bär huvudansvaret för att förändras och anpassas (se också 

Katisko 2011).  Utgående från analysen i den här studien kan man konstatera att 

männens beskrivningar av positioner inte är svartvita utan snarare komplexa och även 

motsägelsefulla. På samma sätt som i Varjonens studie kan man konstatera att 

immigranternas positioner i lägre eller högre grad är ojämlika i relation till 

majoritetsbefolkningen.  Det är majoritetsbefolkningen som avgör huruvida man är 

accepterad och förtjänar sin plats i samhället eller om man inkluderar immigranter i 

finländsk gemenskap. Det verkar också som att männen indirekt godkänner att 

majoritetsbefolkningen har makt att avgöra huruvida man som immigrant är accepterad 

och förtjänar sin plats i samhället. Immigranterna har också sämre förutsättningar att 

klara sig t.ex. på arbetsmarknaden och männen själva hänför orsakerna endera till sin 

egen bristande kompetens eller diskriminering. Slutligen kan man konstatera att männen 

inte förhåller sig passivt till förverkligandet av ett fullvärdigt medborgarskap utan 

snarare betonar att man själv har ansvar över sin situation och att man skall vara beredd 

att förändras och att anpassas till det som är ”finländskt”. 

 

9.2 Utvärdering av forskningsprocessen  
 

I det här kapitlet utvärderar jag hur teorier och insamlingsmetoder har använts samt hur 

analysen har genomförts. Jag diskuterar också möjligheter till fortsatt forskning.  Som 
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redan nämndes i kapitel sju består forskningsprocessen inom kvalitativ forskning av 

flera olika skeden som kan ske samtidigt eller flyta in i varandra. Ett inledande skede i 

forskningsprocessen var att jag läste mig in på hur man tidigare forskat kring etnicitet 

och migration och bekantade mig med teorier som skulle kunna utgöra en teoretisk 

utgångspunkt. Redan när jag skrev praktikforskningsrapporten bekantade jag mig med 

teorier kring medborgarskap. Forskningen och teorierna kring medborgarskap är 

omfattande och definitionerna är många.  Forskare har kritiserat tidigare definitioner 

och nya teorier har utvecklats vartefter. Gemensamt för många av de nya sätten att 

belysa medborgarskap är att man bör beakta hur den formella och lagmässigt baserade 

dimensionen av medborgarskap samverkar med privata sfären och det vardagliga livet. 

Allt fler forskare är överens om att studierna om medborgarskap bör belysa hur 

medborgarskap tar sig uttryck i det vardagliga livet och hur människor upplever sitt 

medborgarskap. Jag använde mig av begreppet levt medborgarskap i bemärkelsen hur 

männen upplever sitt medborgarskap i det vardagliga livet och hurudan förståelse och 

mening de ger sina upplevelser. Definitionen gav utrymme för männen att fritt beskriva 

sina uppleveser och definitionen var såldes lämplig att använda på ett brett och varierat 

material. Också i framtida studier vore det intressant att belysa subjektiva upplevelser 

av medborgarskap och att fördjupa kunskapen genom deltagande observation. Den 

metoden skulle erbjuda en annorlunda möjlighet för forskaren att belysa hur levt 

medborgarskap tar sig uttryck i det dagliga livet. 

Enligt Fahlgren och Sawyer (2005) är det intersektionella perspektivet inte välanvänt 

inom forskning i socialt arbete. På samma sätt som Fahlgren och Sawyer anser jag att 

det intersektionella perspektivet kan erbjuda ett viktigt redskap för en mer 

helhetsmässig analys av människan i sin kontext. McCall (2005) menar att det 

intersektionella perspektivet har använts och definierats olika av olika forskare och att 

det i allmänhet förekommit ganska lite diskussion kring hur perspektivet skall användas. 

Med tanke på den här studiens syfte och frågeställning där männens subjektiva 

upplevelser ligger i fokus tycker jag att det har fungerat bra att använda det 

intersektionella perspektivet genom att lyfta fram de sociala kategorier som 

informanterna själva upplever är betydelsefulla för deras upplevelser av något. Om man 

på förhand väljer vilka kategorier som skall analyseras kan man gå miste om det som 

informanterna själva upplever är viktigt. Mattsson (2010, 93) konstaterar att de sociala 

kategorierna kön, klass och etnicitet ofta lyfts fram i intersektionella analyser. Jag anser 



78 

 

att det är viktigt att fundera över vad man som forskare vill belysa med kategorierna. 

Kan t.ex. upplevelserna av etnicitet bättre förklaras med hudfärg, nation eller religion 

enligt informanterna själva? Jag anser också att man med hjälp av det intersektionella 

perspektivet kan få värdefull information genom att belysa sociala kategorier som inte 

medför att man är i en underordnad position. 

Positionsteorin inkluderades som komplement till teorierna om medborgarskap och det 

intersektionella perspektivet för att närmare kunna beskriva vad som menas med 

positioner och positionsförhandlingar. Såväl teorierna om medborgarskap, 

intersektionalitet och positionsteorin är omfattande teorier som skulle ha kunnat 

beskrivas mer heltäckande. Jag anser dock att beskrivningarna har uppfyllt sitt syfte, 

nämligen att stödja min analys. Tillsammans gav teorierna mig verktygen för att 

undersöka hur männen förstår och ger mening till sin position i samhället och vilka 

samverkande sociala kategorier som delvis kan förklara olikheterna i männens 

upplevelser. 

Till näst utvärderar jag insamlingen av materialet. Eftersom parintervjuer är ganska 

sällsynta inom kvalitativ forskning (Morgan et al 2013) kommer jag att ge extra 

utrymme till att utvärdera hur parintervjun fungerade. I allmänhet hade 

intervjudeltagarna positiva upplevelser av intervjusituationen.  En del tyckte det var 

roligt att tänka tillbaka på tiden när de kom till Finland efter att en lång tid förflutit. För 

andra var intervjusituationen en ny upplevelse där man fick tala om saker man inte har 

gjort tidigare. Flera framförde att de tycker att det är positivt att någon är intresserad av 

deras upplevelser. För någon upplevdes situationen även terapeutisk. Det var en lättnad 

att få säga åt någon hur man känner: 

Fedex: Jag tycker att du har varit en riktigt bra lyssnare. Det är som att gå i terapi. (...) 

Milo: Ja, för det är många saker som vi bär inom oss som vi inte vet vem vi skall prata 

med om. Du kan inte gå till en terapeut och tala om immigration. Det vill hon inte höra 

om. (…) Folk måste bara få säga hur de känner. När jag berättar känner jag mig lättad 

och sen går livet vidare. 

De flesta upplevde det som positivt att bli intervjuad i par. Så gott som alla ansåg att de 

inte hade någon desto större skillnad mellan att vara ensam eller i par, utan att de kunde 

tala lika öppet och fritt i båda fallen. En del ansåg också att det är bättre att bli 

intervjuad i par: 



79 

 

Malin: Hur kändes det att bli intervjuad i par? Skulle något varit annorlunda om ni 

skulle ha intervjuats ensamma?  

Milo: Nej, jag tycker de här är bra 

Fedex: Bra, jag tycker det är bättre än att intervjuas ensam  

Milo: Det är bra  

Fedex: Du får också höra den andras åsikt 

Flera framförde betydelsen av att känna varandra från tidigare och ha liknande bakgrund 

när man intervjuas tillsammans. Den informant som intervjuades ensam upplevde att 

han kunde vara mer öppen och ärlig då han blev intervjuad ensam. Med tanke på att 

människor upplever olika anser jag att det är bra att man erbjuder båda 

intervjumöjligheterna för att informanten själv skall få välja.  

Eftersom jag som forskare är medkonstruktör i forskningsprocessen är det också viktigt 

att reflektera över min inverkan på vad männen berättar. Därför är relevant att reflektera 

över betydelsen att jag som intervjuade är en ung, vit, universitetsstuderande kvinna. 

När jag frågade informanterna om deras upplevelser av intervjusituationen var det ingen 

av informanterna ansåg att det var ett problem att bli intervjuad av en kvinna. För de 

flesta hade det ingen betydelse vilket kön som intervjuaren har: 

Yusuf: Jag har ingen skillnad om det är en man eller kvinna, vi är båda människor. 

Ett par informanter nämnde att de eventuellt anpassade sitt sätt att uttrycka sig genom 

att använda andra ord eller genom att använda mindre humor men att innehållet i vad de 

sade ändå var det samma. Någon upplevde också att det var bättre att bli intervjuad av 

en kvinna. Nästan ingen av informanterna kommenterade betydelsen av att jag inte har 

samma ursprungsland som dem. En informant nämnde att jag antagligen skulle ha haft 

en annan insikt ifall jag kommit från samma land som honom, men ansåg inte att det 

påverkade intervjusituationen i sig. En informant påpekade att snarare tidpunkten för 

intervjun hade betydelse. Han ansåg att intervjun troligen skulle ha sett annorlunda ut 

för tre år sedan eftersom han då fortfarande hade mycket frustration inom sig över att 

inte få ett jobb. Enligt männen själva kunde de alltså svara ärligt på mina frågor trots att 

jag är en ung kvinna som inte har samma ursprungsland som dem. Jag upplevde 

männens svar som trovärdiga men jag tror att svaren till viss del påverkades av viljan att 

framställa sig som en god medborgarare som är tacksam över vad man får snarare än en 

person som klagar. Många framställde negativa upplevelser som bagateller medan de 

positiva upplevelserna gavs större betydelse. Jag tror också att interaktionen mellan 
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männen gjorde att innehållet i intervjuerna starkare styrdes i en viss riktning, t.ex. i en 

extra positiv eller negativ riktning. I några fall var en person mer dominerande och då 

var det ofta den dominanta personens åsikter som tydligare kom fram. Det är också 

intressant att reflektera över urvalets betydelse för resultaten. Eftersom en del av 

informanterna nåddes via en tolkcentral och gruppverksamhet för män med 

migrationsbakgrund kan det tyda på att informanterna är sådana som lärt sig språk, fått 

arbete och som utvidgar sina nätverk genom att delta i gruppverksamhet. Det kan 

eventuellt tyda på att jag genom mitt urval har nått sådana immigranter som klarar sig 

bra i Finland. 

Min egen upplevelse av att intervjua i par är att situationen kändes avslappnad både från 

min och männens sida. Det kändes som att situationen efterliknade ett naturligt samtal 

och intervjusamtalet fick en naturlig ”ström” där uttalanden och frågor följde på 

varandra. Det som jag anser är positivt är att diskussionerna verkade bli djupare och få 

flera dimensioner tack vare att männen kunde kommentera och bygga vidare på 

varandras påståenden. I flera intervjuer var den ena informanten mer flytande på finska, 

svenska eller engelska än den andra och hade också lättare att uttrycka sig. Då kunde 

den mer språkkunniga informanten ytterligare förklara vad den andra informanten sagt 

och förtydliga med exempel som gjorde det lättare att förstå vad de ville få fram. 

Därmed var det också en fördel att göra parintervjuer med tanke på språk och förståelse. 

Parintervjuer kan också medföra en del nackdelar och utmaningar. Att få två personers 

perspektiv samtidigt är berikande, men det innebär också att man som intervjuare måste 

kunna fokusera på två människors berättelser samtidigt. Det innebär också att 

informanterna får kortare taltid per person eller att intervjun blir längre än vad en 

individuell intervju skulle bli. Därför kan man inte ha för många frågor i en parintervju 

och jag upplevde att min intervjuguide var lite för omfattande. Samtidigt upplevde jag 

det som positivt att ha en bred frågeguide eftersom det erbjuder flexibilitet i 

intervjusituationen. Vilka frågor som ställs kan anpassas till situationen och man har 

möjlighet ställa ett större antal frågor i fall informanterna är fåordiga. En nackdel med 

parintervjuer är också att en av personerna kan dominera samtalet och således får den 

andra informanten inte lika mycket talutrymme.  

Som tidigare konstaterats är människors sociala verklighet komplex och som forskare 

har man inte möjlighet att fånga all komplexitet i en analys. Mitt intervjumaterial är 

brett och omfattande och jag skulle ha kunnat redogöra för männens beskrivningar av 
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levt medborgarskap ännu mera nyanserat och ingående. I framtida studier kan man 

sträva efter mer omfattande analyser. Det är viktigt för läsaren att komma ihåg att de 

delar av intervjumaterialet som valts ut för analys har påverkats av min uppfattning av 

vad som är viktigt för att besvara studiens forskningsfrågor. Materialet är också 

analyserat utgående från vissa teoretiska perspektiv. Man kan fråga sig hur stor del av 

det som förs fram i analysen av materialet faktiskt speglar vad männen själva anser. I de 

intervjuer där tolk användes sker dessutom en slags dubbeltolkning där tolken först 

tolkar vad informanten sagt och jag därefter skapar mig en förståelse utgående från vad 

tolken har sagt. Min förhoppning är att den rikliga redovisningen av citat erbjuder 

läsaren möjlighet att granska hur jag har förstått och analyserat männens uttalanden.  

 

9.3 Avslutning  
 

Slutligen vill jag föra fram några reflektioner kring studiens resultat och på vilket sätt 

som de bidrar till ökad kunskap inom socialt arbete. Den här studien har belyst 

immigrerade mäns upplevelser av förutsättningar och hinder för delaktighet i det 

finländska samhället. Med insikt om vad som får männen att känna sig delaktiga eller 

icke delaktiga kan man sträva efter att undanröja brister vad gäller möjligheter för 

delaktighet och främja ett mer inkluderande medborgarskap. I resultaten framkom bl.a. 

att männen upplever att man som immigrant skall anpassa sig till det som är finländskt. 

Vad är det egentligen som immigranterna förväntas anpassa sig till? Jag tycker att man 

borde föra en diskussion i samhället kring vad som är finländskhet och införa en bredare 

definition där det också finns utrymme för olikhet. En integrationsprocess skall inte vara 

en ensidig process av anpassning utan också inkludera majoritetsbefolkningen. 

Utgående från resultaten i den här studien verkar det som att männens röst i samhället är 

ganska svag och att de inte är helt medvetna om att de har möjlighet att påverka hur den 

ömsesidiga anpassningen med majoritetsbefolkningen skall utformas. Kathleen 

Valtonen (2001) konstaterar att det tar tid för nya immigrantgrupper att utveckla en 

”röst” i samhället och Finland har jämfört med många andra länder en relativt kort 

immigrationshistoria. Immigranter behöver kunskap om och erfarenhet av 

välfärdssystemet för att kunna bedöma dess lämplighet och veta om det motsvarar deras 

behov. I framtiden borde man fokusera mera på att stärka immigranters medvetenhet om 
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att de har rätt att vara annorlunda, framföra önskemål och synas och höras i samhället 

(Pakulski 1997). 

Enligt Wahlbeck (2003, 23) är det vanligt att hänvisa till kulturella orsaker när man talar 

om problem förknippade med immigration. Genom att hänvisa till kulturkrockar är det 

lätt hänt att man undviker att uppmärksamma strukturella problem som kan bero på 

rasism, diskriminering, administrativa och byråkratiska problem inom institutioner eller 

psykologiska problem förknippade med immigration. Också Marianne Skytte och 

Norma Montesino (2007, 289–292, 299) menar att det är lätt hänt att man som 

socialarbetare söker förklaringarna till sociala problem i kultur och etnicitet när det 

handlar om människor med migrationsbakgrund. Detta är problematiskt eftersom man 

då flyttar fokus från den konkreta situationen och de sociala problemen till klientens 

kultur. Författarna menar dock att överväganden kring kultur och etnicitet kan vara 

relevanta eftersom utformandet av det sociala arbetets insatser gentemot medborgaren 

borde utgå ifrån medborgarens förståelse av sin egen situation och önskemål för 

framtiden. Enligt Skytte och Montesino kräver socialt arbete med immigranter inga 

särskilda kulturella kunskaper utan det handlar om att ha förmåga att samtala med den 

enskilda medborgaren och att kunna analysera hans eller hennes aktuella sociala 

kontext. Min förhoppning är att denna pro gradu-avhandling har bidragit till ökad 

kunskap och en nyanserad förståelse för män med migrationsbakgrund. Jag hoppas att 

studien har ökat medvetenheten om att man som socialarbetare inte skall låta ens 

föreställningar styras av stereotypier. Man bör fästa uppmärksamhet vid vilka sociala 

kategorier förutom migrationsbakgrunden som påverkar immigranternas ställning och 

situation i samhället 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Inledning 

-Berätta kort om vem ni är 

-Hur ser en vanlig/typisk dag ser ut för er just nu? 

 

Ankomst till Finland och bakgrundsfrågor 

Berätta: 

-Hur länge har ni bott i Finaland? 

-Hurudana tankar hade ni om att leva i Finland före ni kom hit? 

-Hurudana tankar hade ni om att leva i Finland när ni nyligen flyttat hit?  

-Hurudana tankar har ni om att leva i Finland nu?  

-Hade ni familj, släktingar eller andra bekanta i landet när ni kom hit? I så fall, vilka? 

 

Upplevelser av delaktighet  

Social delaktighet: upplevelser av att kunna delta och kunna påverka i samhället, att få 

sin röst hörd och uppleva att man är betydelsefull i samhället. 

Berätta: 

-Upplever ni att ni har kommit in i samhället? På vilket sätt?  

-Vad får er att känna er delaktiga i samhället? Vilka situationer, händelser, 

människor osv. gör att ni känner att ni är delaktiga i samhället? 

-Vad får er att inte känna er delaktiga i samhället? Vilka situationer, händelser, 

människor osv. gör att ni inte känner er delaktiga i samhället? 

-Vilka eventuella hinder/begränsningar upplever ni? / Vad gör att det är svårt att 

komma in i samhället? 

-Vad skulle göra det lättare att bli delaktig i samhället? 

-Hur skulle era liv i Finland idealiskt sett se ut för att ni skulle känna er fullständigt 

delaktiga? 

-Har era upplevelser förändrats med tiden? Känns det annorlunda nu jämfört med när ni 

nyligen hade anlänt till Finland? 

-Vilka människor träffar ni en vanlig dag?  Vilka människor är betydelsefulla för er i 

vardagen? 
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Ytterligare förklaring: Det människor som du kanske vänder dig till och människor 

som vänder sig till dig för hjälp och råd kring saker som rör familj, arbete, 

ekonomi och när du behöver information. Dessa människor kan vara de 

du vänder dig till när du behöver låna något eller om du har ett personligt 

problem. 

-Finns det situationer i vardagen då ni upplever att ni blivit bemötta på fel sätt? Vilka är 

dessa? Hur reagerar ni? 

-Har ni upplevt diskriminering eller rasism i Finland? Kan ni ge exempel? 

-Upplever ni att ni kan påverka er situation i samhället (t.ex. om ni upplever att er 

situation/ställning är dålig)? 

(-Vilken betydelse har arbete och studier för er? På vilket sätt?) 

Ifall respondenterna talar svenska: 

-Hurudana upplevelser har ni av att integreras på svenska? 

 

Identitet och upplevelser av tillhörighet 

Tillhörighet: Upplevelser av att tillhöra en grupp, vara en del av, känsla av gemenskap, 

känna sig accepterad 

 

Berätta: 

-Upplever ni att ni har förändrats som person under tiden du bott i Finland? I så fall, på 

vilket sätt? 

-Upplever ni att ni accepteras som den människa ni är i det finländska samhället? 

-Upplever ni att det är någon skillnad mellan hur majoritetsbefolkningen och personer 

från t.ex. ditt hemland ser på er? I så fall, på vilket sätt? 

-Vad betyder Finland för er?  

-Upplever ni er som en ..., en finländare eller både och? 

-Vad innebär det att vara finländare enligt er? Vem kan vara en finländare? 

-Hurudan roll har ni inom er familj (om sådan finns) nu jämfört med i hemlandet?  Har 

den förändrats sedan ankomsten till Finland? I så fall, på vilket sätt? 

-Hur upplever ni den eventuella förändringen? 

-Hur tycker du det är att vara man i Finland jämfört med i ditt hemland? Ge gärna 

exempel. 

-Finns det enligt er skillnader i hur immigranter från olika länder bemöts/behandlas i 

Finland? 
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-Hur är det att vara man med migrationsbakgrund i Finland jämfört med att vara kvinna 

med migrationsbakgrund? Finns det skillnader? 

 

Specificerande frågor kring delaktighet  

Ifall om respondenterna inte redan har diskuterat dessa frågor kan några av dessa 

ställas mot slutet av intervjun. 

Berätta: 

-Vilken betydelse har dessa nätverk för er och hurudana upplevelser har ni av dem? 

-Familj 

-Släktingar 

-Grannar 

-Andra finländare, vilka är de? 

-Egna landsmän 

-Andra personer med migrationsbakgrund 

-Organisationer, föreningar och församlingar 

 

-Hur upplever ni att myndigheter behandlar människor i Finland? 

-Har du haft kontakt med socialarbetare eller andra anställda på en socialbyrå? Hur har 

du upplevt kontakten? Positiv eller negativ, på vilket sätt?  

-Har du haft kontakt med polis eller andra myndigheter i Finland? Hur har du upplevt 

kontakten?  Positiv eller negativ, på vilket sätt? 

 

Orsaker till att man kom till Finland 

Ifall det inte framkommit tidigare under intervjun kan man under slutet av intervjun 

fråga om detta (ifall det skulle vara känsligt). 

-Vill ni berätta om orsakerna till varför ni kom till Finland? 

 

Framtid 

-Hur ser ni på er framtid? Hurudana planer har ni? 

-Vilka hinder och möjligheter upplever ni inför framtiden?  

 

Avslutning 

-Finns det något ni vill tillägga till intervjun? 
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Upplevelser av intervjusituationen 

-Hur upplevde ni intervjusituationen? 

-Hur kändes det att bli intervjuad i par? 

-Finns det något som det skulle ha känts lättare att tala om ifall intervjuaren varit man/ 

haft annan nationalitet? 

-Finns det något som hade varit lättare att tala om ifall ni intervjuats ensamma?  
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Bilaga 2. Blankett för bakgrundsuppgifter 

 

Namn:_________________________________________________________________ 

Ursprungsland:__________________________________________________________ 

Ålder:_________________________________________________________________ 

Hur länge har du bott Finland?______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Hurudant uppehållstillstånd har du?__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Hur bodde du i hemlandet? Bodde du i stad eller på landet?_______________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Har du bott på andra orter eller i andra länder före du kom till Finland? I så fall, vilka? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Har du utbildat dig i hemlandet? I så fall, hurudan utbildning har du gått? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Har du arbetat i hemlandet, i så fall, med vadå? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Samtycke gällande deltagande i intervjuundersökning 

 

Mitt namn är Malin Stagnäs och jag studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet. 

Under hösten och våren kommer jag att skriva min pro gradu-avhandling vars syfte är 

att undersöka immigrerade mäns upplevelser av att leva i det finländska samhället. Jag 

är intresserad av att höra immigrerade mäns tankar kring hur det är att komma in i 

samhället samt vilka möjligheter och hinder de upplever för delaktighet i samhället. Jag 

har valt att lyfta fram männens perspektiv eftersom mäns upplevelser av migration är ett 

relativt outforskat område. Genom att delta i intervjun bidrar du med värdefull 

information som bidrar till att öka socialarbetares kunskap om immigrerade mäns 

upplevelser. 

Planen är att intervjua män med varierad bakgrund. Med varierad bakgrund avser jag 

män som varit olika lång tid i Finland, som har olika nationella ursprung, som är i olika 

åldrar osv. Tanken är att i första hand intervjua Er i par tillsammans med någon som Ni 

känner för att intervjusituationen skall efterlikna ett så naturligt samtal som möjligt. Ifall 

Du upplever att Du hellre blir intervjuad ensam, intervjuar jag Dig också gärna i en 

individuell intervju. 

Att delta i denna intervju är helt frivilligt. Du behöver inte svara på alla frågor om Du 

inte vill och Du kan när som helst välja att avbryta intervjun om Du så önskar. Intervjun 

kommer att bandas in för att jag skall ha en möjlighet att kunna uppfatta hela intervjun 

på ett riktigt sätt och för att jag inte skall behöva skriva ner allt som sägs. Intervjun 

skrivs sedan ner men det är endast jag som kommer att ha tillgång till materialet. Alla 

svar och allt som diskuteras under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Du 

kommer att vara helt anonym och Dina svar kommer inte att kunna kännas igen när 

forskningsresultaten presenteras. Den information som jag får genom intervjuerna 

kommer endast att användas till denna studie och ljudfilerna kommer att raderas efter att 

pro gradu-avhandlingen är klar. 

Jag samtycker till att delta i denna intervjuundersökning och till att mina svar får 

användas för ovannämnda syfte. 

__________________________  ___________________________ 

Intervjudeltagarens underskrift  Malin Stagnäs 


