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                                                     ABSTRAKT  

 ________________________________________________________________  

 

Denna kvalitativa studie fokuserar på den etniska boendesegregationen i bostadsområdet 

Fittja, beläget i Botkyrka kommun. Botkyrka kommun är ett så kallat miljonprogramsområde 

där de flesta invånarna har utländsk bakgrund och anses vara ett område där arbetslösheten är 

hög och villkoren är såsom hyran, mat, kläder är billiga. De flesta väljer att bo tillsammans 

med sina nära anhöriga som i sin tur samlar dessa på ett och samma område, ett segregerat 

område. Dagligen påträffar man fördomar och negativa kommentarer om utlänningarna i de 

segregerade områdena utifrån media, vilket vidare försvårar integreringen för dessa 

människor. 

Resultatet av studien är baserade intervjuer med sex Fittjabor, där deras upplevelser och 

erfarenheter av att bo i det etniskt boendesegregerade Fittja läggs i fokus. Studiens 

övergripande kunskapsmål är att förstå etnisk boendesegregationen ur de boendes egna 

perspektiv egna upplevelser, erfarenheter och förhållningssätt till sitt bostadsområde. Syftet är 

att studera segregationens grunder i människors aktiva val och strategier och analysera hur 

sex personer som flyttat till Fittja berättar om sin flytt. 

 

 

Nyckelord: Etnicitet, etnisk boendesegregation, Botkyrka kommun, sociala nätverk, medias 
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1. Inledning  

Denna uppsats handlar om arbetskraftinvandringen till Sverige efter åren 1970, då många 

flyttade till Sverige för att tjäna pengar och försörja sin familj. Invandringen och utvandringen 

till Sverige har varit skiftande. Målet med invandringen har inte haft samma betydelse för 

alla. Många lämnade sina hemländer för att försörja sin släkt, familj och givetvis sig själva. 

Även flydde många ifrån det pågående kriget i hemlandet. Under 1800–1900-talet utvandrade 

många svenskar till framförallt USA på grund av den dåliga ekonomin i Sverige. 

Invandringen till Sverige började på grund utav avsaknaden av arbetskraft. Dessutom tog 

Sverige emot många immigranter för att kunna utvecklas ekonomiskt och de flesta kom ifrån 

krigsdrabbade länder. Enligt den senaste undersökningen som har genomförts förra året av 

statistiska centralbyrån, har man kommit fram till att det är ca 1,9 miljoner utomlands födda 

människor som bor i Sverige (Befolkningsstatistik, SCB, 2017).  

Det finns olika förklaringar till hur segregation framkom och hur de flesta av immigranterna 

kunde hamna i de segregerade områdena. Å ena sidan diskuterade man kring immigranterna 

som inte ansågs ha det särskilt bra ekonomisk gentemot svenskfödda individer, vilket vidare 

tenderade de att samlas därför i de nya bostäderna i storstäders förorter. De så kallade 

miljonprogramsområdena (1965 – 1974) blev ett alternativ för ekonomiskt svaga och utländsk 

födda människor, där de fick möjligheten till billigare boende. Å andra sidan menade man att 

immigranterna flyttade där nära anhöriga fanns, det vill säga till en plats där de kunde bo 

tillsammans med sina närstående eller den gemensamma gruppen som de delade 

gemensamma normer och värderingar med. 

SCB:s undersökning från 2016 visar att det var totalt 209 kommuner som gick igenom 

segregation i Sverige. Dessutom var Botkyrka kommun bara en av de berörda kommunerna.  

I media brukar de segregerade områdena pekas ut som områden där resurssvaga individer 

bosätter sig i. Nyhetstexten i ”DagensSamhälle” hävdar att det finns en koppling mellan 

resurssvaghet och individer med utländsk bakgrund. Det vill säga de områdena som består av 

individer med utländsk bakgrund anses vara resurssvaga, vilket egentligen kan innefatta dels 

föräldrarnas utbildningsnivå men även de ekonomiska lägena (DagensSamhälle, 2016).  

Dessa förklaringsmodeller lämnar emellertid mycket att önska. Ofta rör de sig på en hög 

abstraktionsnivå och illustrerar korrelationer på en strukturell nivå. Vad som saknas är därför 

ett perspektiv som sätter de boendes egna synsätt och individuella val i fokus. Detta är två 
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vanliga förekommande förklaringar inom såväl forskning och media när det gäller segregation 

i Sverige. Intresset i min studie är varken att bekräfta eller att ifrågasätta dessa förklarings-

modeller, utan att synliggöra hur människor själva ser på sina val och varför dessa bosätter sig 

i de segregerade områdena (Sundlöf, 2008:30 – 32). Därför är det valda området i studien, 

Botkyrka kommun och förorten Fittja. Studien kommer att innefatta de ”utsattas” egna 

upplevelser och föreställningar av egna bostadsområden. 

1.1 Syfte & Frågeställningar  

Studiens övergripande kunskapsmål är att förstå etnisk boendesegregationen ur de boendes 

egna perspektiv, egna upplevelser, erfarenheter och förhållningssätt till sitt bostadsområde. 

Syftet är att studera segregationens grunder i människors aktiva val och strategier och 

analysera hur sex personer som flyttat till Fittja berättar om sin flytt. 

● Vilka omständigheter pekar informanterna ut som betydelsefulla i förhållande till 

flytten?  

● Vad pekar informanterna ut som viktigast för en lyckad integration?  

● Vad pekar informanterna ut som hinder för att lyckas?  

1.2 Begreppsdefinitioner 

Under studiens gång tas upp många begrepp som segregation, integration, immigration, 

kultur, etnicitet. Viktigast av allt finner jag dock att inledningsvis definiera begreppen 

segregation och integration. 

Boverket definierar begreppet segregation som, att vissa grupper särskiljs ifrån helheten 

(samhället), på grund av deras etnicitet, tro, ekonomiska situation etcetera. Begreppet har 

andra definitioner beroende på vad man egentligen syftar på. Dock handlar denna uppsats om 

etnisk boendesegregation. Kortfattat har etnicitet betydelsen, enligt Ehn att, en etnisk grupp 

eller en folkgrupp som har samma normer och värderingar i livet. Han menar att grupperingar 

sker när den tillhörighetskänslan uppstår hos en individ, det vill säga ett ”vi” (Ehn, 1993: 66).  

I det här fallet handlar etnisk boendesegregation om, att individer med olika etniska bakgrund 

som bosätter sig på ett och samma område eller hamnar på ett och samma område (Boverket, 

2004). 

Ett annat relaterat begrepp är integration som har olika definitioner beroende på dess kontext. 

Man kan se det som ett motsatsord till segregation. Däremot finns det olika former av 

integrering som har olika definitioner. Det finns ekonomisk, social och kulturell samt politisk 
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integrering. Alla dessa former är passande i denna studie förutom det politiska. Innebörden av 

det sociala och delvis den kulturella integreringen har betydelsen, samhällets 

sammanhållning, det vill säga hur mycket normer och värderingar binder ihop banden mellan 

olika individer eller grupper. Däremot innefattar det ekonomiska integreringen genom yrken 

eller karriären, rättare sagt spelar klasstillhörigheten en stor roll i den ekonomiska 

integreringen (Boverket, 2004).  

1.3 Teoretiska referensramar 

Som tidigare nämnt är syftet med uppsatsen att ta reda på hur processen med att bosätta sig i 

området Fittja gick till, utifrån informanternas egna perspektiv. Även synen informanterna har 

angående integreringsprocessen i förhållande till det segregerade bostadsområdet. Därför blir 

den valda teorin - interaktionism, transnationalism och Bourdieus kapitalformer som en sorts 

begreppsliga redskap. 

Interaktionism  

Genom interaktionism vill man se närmare på begrepp som ”kultur” och ”etnicitet”, vilket 

spelar en stor roll i segregationsprocessen, det vill säga hur mycket det sociala – samspelet 

och kommunikationen mellan människor kan kopplas till kultur och etnicitet. Med detta 

förväntar jag mig att ta reda på de omständigheter som anses vara betydelsefulla i förhållande 

till flytten för immigranterna, samt hur integrationsprocessen kan se ut för olika sociala 

grupper, i det här fallet för immigranter i det segregerade området Fittja. 

Antropologen Fredrik Barth menar att kultur är en process som hela tiden är i en förändring 

beroende på det sociala, det vill säga våra beteenden, reaktioner, förutsättningar och intressen. 

Vi anpassar oss och vår kultur i det området vi lever i och ger allt som sker i vår omgivning 

en egen mening. Därför hänger vår etnicitet mycket med kulturen och det sociala vi har, som 

kan formas eller förändras delvis genom integrering av ett nytt område (Barth, 1969:13–14). 

Utifrån Barths resonemang kan jag i min analysdel diskutera orsaken bakom flytten till dessa 

områden som i sin tur också förklarar integreringsprocessen för dessa informanter.  

Transnationalism 

Forskaren Per Gustafson menar att fokus i såväl forskning som medierapportering ofta ligger 

på invandringens konsekvenser i det ”mottagande” landet. Han menar att detta bland annat 

beror på att vi tenderar att tillskriva nationalstaten en stor betydelse för vårt varande och att 

diskussionen därför ofta innebär att människors identifikation ”flyttas över” till det nya 

hemlandet. Han förespråkar därför ett ”transnationalistiskt” perspektiv för att möjliggöra en 

förståelse för migration som inte är begränsad till nationalstatens gränser. Istället, menar han, 
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att vi bör bygga en förståelse för migrationen som bygger på hur migranters sociala och 

ekonomiska relationer sträcker sig över nationsgränser (Gustafson, 2007:17).  

Informanterna i studien anser sig själv inte vara svenskar även om de har bott här i över 10 år. 

Hur de identifierar sig och nämner sin tillhörighet har mycket med de sociala nätverken att 

göra. Dessutom kan man till stor del gå utifrån detta perspektiv och se om denna påstående 

överensstämmer med dessa immigranter. Perspektivet kopplas med globaliseringen eftersom 

att kontakten och utbyten mellan olika grupper och individer i dagens samhälle har blivit allt 

enklare. Dessa möten har sina positiva och negativa konsekvenser, som vi kan summera med 

begreppen segregering eller integrering. Ibland kan migranten inte socialt eller ekonomiskt 

flytta över sin tillhörighet till det nya landet, vilket leder till segregering. Det vill säga att man 

håller sig till endast sin egen grupp och sociala omgivning och lyckas därför inte skapa 

kontakten med andra (Gustafson, 2007:22–23).  

Symboliskt kapital 

Gustafsson menar att svårigheter med integration i det nya landet ofta leder till att 

migranterna varken känner sig hemma i det nya landet eller i hemlandet. Här blir frågan om 

vilken form av integration vi talar om relevant. Beroende på om man talar om ekonomisk, 

kulturell eller social integration så blir det möjligt att upptäcka olika former av hinder och 

möjligheter för olika individers integration. Av den anledningen har jag i den här studien valt 

att använda mig av sociologen Pierre Bourdieus kapitalteori, där olika former av kapital kan 

ses som resurser, med vilka migranterna kan ta plats i det svenska samhället.  

Begreppet symboliskt kapital av Bourdieu är därmed ett sätt att uttrycka relationer mellan 

olika individer där mycket spelar roll, vilket har betydelsen språk, ras, kultur etcetera.  

Avsikten med detta begrepp i studien är att ta reda på hur mycket föräldrarnas eller familjens 

utbildningsnivå, synen på utbildning påverkar även informanternas sätt att tänka. I de flesta 

forskningsområdena påpekas immigranternas resurssvaghet som leder till bosättningen av de 

segregerade områdena. Detta kan betyda antingen föräldrarnas utbildningsnivå eller 

ekonomiska lägen. Därför är detta perspektiv ganska viktig att ha med som en anledning 

bakom flytten till de segregerade områdena för immigranterna. På så sätt kan man ta reda på 

hur mycket dessa leder till integreringen i samhället, det vill säga social, kulturell eller 

ekonomisk integration. 

Bourdieu menar att begreppet ”kapital” innefattar endast inte det ekonomiska, som egentligen 

handlar om resurser och tillgång. Det är ett symboliskt begrepp som även ger plats åt andra 

viktiga faktorer som spelar en stor roll i våra liv, nämligen kulturella och sociala. Det är 
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mycket som påverkar hur vi tänker och tycker, där dessa begrepp kan användas som en 

förklaring till (Bourdieu, 1986). 

”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillkännes 

värde” (Broady, 1991:169). 

Bland annat kulturellt, socialt eller ekonomiskt kapital är redskap som sociala grupper 

igenkänner som värdefulla. Gruppen som behandlas i studien är immigranter som bosätter sig 

i de segregerade områdena. Syftet är därför att gå utifrån dessa kapital för att kunna analysera 

varför flytten av bostadsområden blir Fittja och vad är det de mest igenkänner som värdefullt i 

det här fallet.  

Socialt kapital 

För det första anses det sociala kapitalet inom det symboliska kapitalet vara ett av de 

viktigaste kapitalen. Syftet med det sociala kapitalet är att ta reda på hur mycket de sociala 

relationerna tar plats i informanternas liv. Alltså kan det vara en av de anledningarna som 

leder till att man bosätter sig i det segregerade området. Utbildning och karriär står i det här 

fallet för integreringen i det svenska samhället. I det här fallet blir frågan, vad är det som 

egentligen spelar det största rollen i integrationen? Är det genom utbildningsnivån man 

integrerar sig i samhället eller genom yrken/karriären man har? 

Enligt Bourdieu utgör de kontakten, förbindelser eller relationer ett slags tillgång i det sociala 

kapitalet. Han menar att vi snarare är influerade av vår gemensamma grupp som vi delar 

gemensamma normer och värderingar med. Därför är positioner eller situationer i livet 

kopplade till dessa normer och värderingar. Vi agerar och tolkar det som sker i vår omgivning 

utifrån olika aspekter, däremot finns alltid det sociala i åtanken. Enligt honom så har 

släktrelationer och vänskapsband en stor betydelse under process som att skaffa ett jobb eller 

även utbildning (Broady, 1991:177). 

Dessutom anses sociala kapitalet vara en utgångspunkt för de resterande. Detta har betydelsen 

att det sociala kapitalet är alltid någonstans vid oss, som kan konverteras senare till antingen 

det kulturella eller det ekonomiska kapitalet. Det vill säga när det gäller utbildning och även 

karriär, är vi bundna till föräldrarnas utbildningsnivå. Likaså gäller det i det ekonomiska 

kapitalet, att vi får hjälp av vår omgivning för att kunna få ett ekonomiskt stöd - jobb (Broady, 

1998:15).  
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Kulturellt kapital 

För det andra utgör det kulturella kapitalet en hel del, när det gäller relationen mellan 

människor och deras val i vardagen. Naturligtvis kan man inte förklara begreppen bara med 

några meningar eftersom att generellt är Bourdieus texter/begrepp svårdefinierade och 

kontextbundna. Däremot kopplas så kallad kulturellt kapital till framförallt utbildning. 

Bourdieu anser att kapitalet är oföränderlig och klassrelaterad tillgång. Såsom samhället är 

delade i olika klasser, är det på samma sätt med det kulturella kapitalet. Han påpekar 

familjebakgrund som spelar en stor roll i det hela.  

Undersökning med universitetsstudenter visade att familjer med högt kulturellt kapital 

påverkar även barnens sätt att tänka och mestadels resulterar en framgångsrik skolgång och 

karriär. Han menar att allt är beroende av familjens eller föräldrarnas utbildningsnivå som 

också inspirerar, uppmuntrar barnen (Broady, 1998:8–10).  

Ekonomiskt kapital 

För det tredje och det sista kapitalet är dock det ekonomiska kapitalet. Det finns inte särskilt 

mycket att säga om det ekonomiska eftersom att det ekonomiska kapitalet är såsom det låter. 

Det vill säga de materiella resurser, inkomster, äganden, i princip individens ekonomiska 

tillgångar. Däremot kan man påträffa klassrelaterade resonemang inom det ekonomiska. 

Samhället är osynligt delade i klasser, arbetarklass – medelklass och högre. Dessa syftar på 

pengar, alltså inkomst man har som individ (Broady, 1998:15–16). 

Såsom tidigare nämnt kopplas segregation i de flesta forskningar med immigranters 

resurssvaghet, som kunde dels ha betydelsen utbildningsnivån men även dess ekonomiska 

lägen. De anser att individer som bosätter sig i förorter, klassas som antingen ekonomiskt 

svaga eller arbetslösa. Därför kommer denna kapital att vara ett redskap till att se om det 

verkligen överensstämmer med de tidigare forskningar samt informanternas uppfattningar av 

det hela. Utifrån annan forskning syftar jag komma fram till att även har media en stor roll i 

bilden om förorter, framförallt när det gäller diskussioner om resurssvagheten i förorter. 

1.4 Metod & Material 

Studien baseras på de kvalitativa forskningsmetoderna, framförallt intervjuer. Styrkan med 

kvalitativa metoder är att, i och med att man inte kan se ”en tanke” kan man istället lyssna 

någon talar om sina tankar. Metoden gör det möjligt att vidareföra tankar, upplevelser och 

känslor och intervju är bara ett av sätten att göra dessa.  
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Utgångspunkten för studien är att ta reda på de omständigheter informanter aktualiserar i sitt 

berättande och som tänks vara segregationsskapande. Därför är intervjuer som en kvalitativ 

metod passande för denna studie. Med hjälp av intervjuer kan frågeställningarna för studien 

besvaras då det viktiga egentligen är informanters tankar och upplevelser kring 

boendesegregationen (Ahrne & Svensson, 2015:10). 

Intervjuerna är strukturerade, där informanter utifrån på förhand utformad intervjuguide 

besvarar frågor jag ställer. Rollen jag har under intervjuerna är att ställa mina frågor och 

anteckna svaren som ges, och inte avbryta informanten alldeles för mycket, eller lägga mina 

egna kommentarer som kan vara vägledande. Däremot har jag i vissa fall kunnat avbryta om 

informanten inte besvarar den viktiga frågan, utan börjar berätta om något som inte riktigt 

handlar om ämnet (Denscombe, 2009:234 – 235).  

Studien omfattar ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att vem som helst inte får den 

chansen att delta i undersökningen, utan väljs av forskaren. Dock har jag i det här fallet börjat 

med att välja ett område som gick igenom etnisk boendesegregation och det blev förorten 

Fittja i Botkyrka kommun. Vidare bestämde jag mig antal deltagare som blev sex förortsbor 

och dessa skulle vara födda i ett utomeuropeiskt land, mellan 25–35 år gamla. Dessa kriterier 

har varit till stor hjälp då jag har sökt de informanter som hade kunskaper och erfarenheter 

inom ämnet. Å andra sidan har jag kanske missat andra som också har kunskaper och 

erfarenheter inom ämnet, men är 36 år. Däremot var svaren av de sex deltagarna varit 

tillräcklig bra, där syftet blev uppfyllt (Denscombe 2009:37).  

Informanterna har valts genom den så kallade snöbollsmetoden, där kontakten togs med några 

informanter som dessa senare rekommenderade ytterligare andra informanter. En 

underlättande faktor har varit att jag själv har bott i Fittja och fick därför snabbt kontakt med 

några intervjupersoner och senare tack vare de fick jag kontakten med ytterligare fler 

intervjupersoner som finns med i forskningen.  

Det anses vara en underlättande faktor att känna varandra sedan tidigare, som i sin tur inte 

leder till ett stelt samtal, utan ännu bekvämare, med tanken på att man också har den tilltron 

till varandra. Å andra sidan kan den samtidigt vara en nackdel att välja informanter som man 

redan känner. Möjligen kan detta leda till att forskaren blir vägledande för informanten då de 

redan känner varandra. Att det inte blir tillräckligt allsidigt, utan samtalet präglas av 

gemensamma omtalade sanningar som inte kommer fram explicit. Men som tidigare nämnt 

kommer mitt uppdrag att vara den som ställer frågorna, lyssnar, antecknar och inte lägger 

mina egna kommentarer i samtalet. (Ahrne & Svensson, 2015:41). 
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1.4.1 Intervjuer 

Tätt intill att jag hade valt mina informanter satte jag igång med mina intervjufrågor som 

skulle kunna vara hjälp till att besvara studiens egna frågeställningar. Därefter togs direkt 

kontakten med intervjupersonerna via telefon och kom överens om plats och tid inför 

intervjun. Några av dem kunde intervjuas i deras egna hem eller hemma hos mig, och några 

kunde mötas i ett kafé som var utanför deras jobb eller i skolan.  

Tanken var att intervjun skulle pågå i 40 – 50 minuter med var och en och detta skulle inte 

ske gruppvis utan enskilda intervjuer. Anledningen till denna val var att, informanterna skulle 

vara bekväma med att berätta fritt allt de kände och tyckte, samtidigt som de inte heller 

påverkades av varandras svar och därför intervjuades alla olika tider och platser. 

Intervjufrågorna var varken för långa eller korta, jag ansträngde mig att ställa lagom långa 

samt tydliga frågor för att inte vara oförstånd och förvirra informanterna. Under intervjun 

lyssnade jag mycket och lät personen berätta färdigt och senare ställde mina kvarvarande 

frågor. Med tanken på att frågorna på sätt och vis var vägledande, försökte jag hålla mig tyst 

och inte avbryta informanten genom att lägga mina egna åsikter i deras (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011:45–47). 

Att spela in och sedan själv gå igenom allt som hade sagts under intervjun var något ganska 

underlättande. Detta är eftersom att man missar mycket som sägs unders intervjus gång, 

däremot när man ensam lyssnar, samtidigt som man kanske antecknar för att sedan analysera 

det hela, ledde till att man inte missade mycket alls.  

Under transkriberingarna sorterades det ”onödiga” bort för att skapa en röd tråd i studien, det 

vill säga de dialogerna som egentligen inte besvarade studiens frågeställningar togs bort. 

Vidare markerades betoningar med stora bokstäver, gester som exempelvis skratt markerades 

inom parenteser och pauser med uteslutningstecken (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:53). 

1.4.2 Etiska aspekter 

De fyra kommande krav är vetenskapsrådets etiska individskyddskrav som bör utföras i alla 

möjliga forskningar som är baserade på kvalitativa metoder.  

Mer eller mindre skall de informanterna som deltar i undersökningen informeras om i princip 

allt som bearbetas i studien, och underrättas om att den informationen som har samlats enbart 

används för forskning. Därför har jag några dagar innan intervjuerna skickat ett mejl till alla 

mina informanter, där de kunde i förväg läsa vad studien gick ut på, vad mitt syfte var och fått 

deras samtyckte för deltagandet. Samtidigt har jag informerat om att de hade möjligheten att 
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avbryta deltagandet när de ville, samt att jag endast skulle använda dessa informationer till 

denna forskning.  

Å andra sidan är det en självklarhet att informanternas identitet inte avslöjas under studien. 

Eftersom att det kan finnas sådana uppgifter som kan tyckas vara känsliga, som informanten 

senare i framtiden ångrar sig med, därför är det alltid bra att sätta fingerade namn och låta de 

vara anonyma i undersökningen (Vetenskapsrådet, 1990:6–14).  

1.5 Tidigare forskning  

Det finns en hel del forskning som visar att det sker en tydlig segregation i storstäders 

förorter, vilket underlättar för mig. Utifrån de resultat som etnologer eller forskare har 

kommit fram till i sina forskningar, kan jag framföra en diskussion om detta överensstämmer 

även i förorten Fittja i Botkyrka kommun.    

Kulturgeografen Irene Molina i sin avhandling förklarar vad egentligen ”Stadens rasifiering” 

innefattar, som hon senare påpekar att detta har en koppling till etnisk boendesegregation. 

Hon kommer fram till olika resultat, såsom att immigranter som bosätter sig i de segregerade 

områdena har det ganska svårt att komma i kontakt med svenskfödda, det vill säga att den 

sociala integrationen inte är så enkelt som man tror i de områdena där segregationen finns 

(Molina, 1997). 

Å andra sidan lägger Etnologen Rene Rosales tyngden i sin avhandling på begreppet och 

perspektivet ”interkulturellt”. Det innefattar möten mellan olika grupper och skapa 

jämlikheten i samhället samt främja den kulturella mångfalden (Rosales, 2015). Dessutom 

sker forskningen i Botkyrka som är den valda områden i min studie, som också handlar på sätt 

och vis om möten och integreringen i samhället gentemot bosättningen i det segregerade 

området.  

Etnologen Ann Runfors forskar om djupintervjuer med arton tjugoettåringar handlade om de 

ungas egna livsberättelser och erfarenheter. Dessa hade vuxit upp i samma område som vi kan 

kalla för segregerade eller stigmatiserade. Hon tar upp hur de blev bemötta och bedömda av 

andra, där de vidare därför inte vågade komma långt med sina framtidsplaner (Runfors, 2012). 

Undersökningen är en stor hjälp till att få en förståelse av hur den utsatta gruppen ser på sig 

själva och hur de tror andra ser på dem. Då kan jag jämföra det materialet jag har med de 

resonemang och svar Runfors har fått i sin studie, och se om det överensstämmer.  

Dessutom påpekar Etnologen Oscar Pripp i sin forskning att etnicitet, identiteten och 

utseendet har en stor roll i ekonomisk integrering av samhället. Det vill säga de möjligheter 
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och begränsningar immigranterna har på arbetsmarknaden, är beroende av de ovanstående 

kriterierna (Pripp, 2005). Denna analys kan diskuteras under ekonomiska integreringen för 

immigranterna i de segregerade områdena. Även modellen om hur segregation uppkommer 

som Pripp presenterar i sin avhandling, kan vara ganska underlättade i min studie. Han menar 

det mesta har med kompetens eller kunskap att göra, och ifall om det är brist på kompetens 

leder detta till arbetslöshet och därefter segregation.   

Mediala föreställningar om människor och förorter är en viktig del i min uppsats, där en av 

frågorna handlar om hinder och problem som påträffas under integrationen, vilket media kan 

ses som en av dessa. Analysen av Molina och Ericsson förväntas ge ett bra grund för hur 

media egentligen ser på dessa människor och områden. Hon menar att bilder på betongblock, 

på invandrare, eller skräpiga gator i förorter ger inte bra intryck för de utanför det hela, det 

vill säga de som inte vet mycket om förorter eller de segregerade områdena (Molina & 

Ericsson, 2000).  

Likaså hävdar även etnologen Per Markku Ristilammi att media spelar den största rollen i 

segregationens ökning. Likt Botkyrka kommun eller andra segregerade områden har även 

Rosengård inte visats i media som ett ”fint” område. Det har påpekats mycket resurssvaghet 

och kriminalitet i Rosengård, där de flesta inte föredrar att bosätta sig, förutom de 

utomeuropeiska immigranterna. Denna avhandling handlar om sociala band och 

identitetssökanden i Rosengård (Ristilammi, 1999).  

Slutligen förklarar Palander i sin avhandling segregation inom den politiska nivån. Hon går 

utifrån hur mycket politikerna har gjort för att minska områdesbaserade segregationen. 

Dessutom kan jag med hjälp av denna avhandling resonera kring hur andra ser på dessa 

områden, och hur forskaren tycker situationen ligger till för immigranterna i förorter 

(Palander, 2006).  

1.6 Disposition 

Inledning: Studien påbörjar med en kortfattad bakgrund om arbetskraftinvandringen till 

Sverige och segregationens uppkomst. Därefter nämns även syftet och frågeställningarna samt 

begreppsdefinitioner. I nästa avsnitt presenteras den valda metoden och illustrerar egentligen 

hur jag har gått tillväga genom intervjuer. 

Vidare tas det upp resonemang kring interaktionism, transnationalism och de olika resurserna 

av Pierre Bourdieus kapitalformer. Slutligen redogörs de relevanta tidigare forskningar 
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gällande etnisk boendesegregation, som består mestadels av avhandlingar av olika etnologer 

eller antropologer.  

Analys: Vidare presenteras analysdelen som i sin tur är en kombination av det empiriska 

materialet vilket i det här fallet är intervjuerna och förstås de teoretiska utgångspunkterna 

samt tidigare forskning. Analys eller resultatdelen består av fyra frågor eller påståenden som i 

sin tur förväntar besvara studiens egna frågeställningar. Under dessa kapitel diskuteras; 

informanternas orsak till att lämna deras hemländer, varför de bosätter sig just i Fittja, deras 

syn på Fittja och vad deras förväntningar var och vad är deras drömmar idag, samt vilka 

hinder och problem har dessa påträffat under integreringsprocessen.   

Framförallt diskuteras betydelsen av sociala nätverken under immigranternas 

integreringsprocess, både möjligheterna och hinder eller problem som uppstår vid möten. 

Dessutom finns andra faktorer som påverkar denna process, exempelvis medias roll.  

Slutdiskussion: Studien avslutas med en slutdiskussion, vilket innebär en sammanfattning av 

det hela. Här tas det viktigaste i studien, det vill säga resultat som jag har kommit fram till. 

Därefter medföljer givetvis källförteckningen och bilagan som har använts under studien i den 

kommande kapitlen.  
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2. Orsaker till att lämna hemlandet och flytta till Sverige   

Ingen av de sex Fittjaborna var födda i Sverige. De identifierade sig inte heller själva som 

etniska svenskar. Deras historia började i egna hemländer som antingen var Irak eller Turkiet. 

Anledningen till att de hade lämnat sina hemländer varierade. 

Alla uppger att det är mycket i deras liv som har förändrats sedan flytten. Inte bara ett nytt 

land utan också nya ansikten, språk, kultur, system och tankesätt. Tillsammans med deras 

egna kulturella bagage påträffar de några som är lika dem själva men även som inte är särskilt 

lika.  

Ibrahim är en etnisk turkisk 25 årig man. Han är en typiskt turkisk man, det vill säga mörka 

ögon och hår samt skägg. Han var trevlig som person och säger att respekt är det viktigaste en 

människa ska ha, oavsett var man kommer ifrån. Intervjun skedde hemma hos honom i Fittja 

där han bor tillsammans med sina föräldrar och bröder. Dessutom jobbade Ibrahims pappa 

som taxiförare i Turkiet innan Ibrahim föddes. Vidare när familjen blev allt större då Ibrahims 

två andra bröder föddes, tog pappan beslutet om att flytta utomlands eftersom att ekonomin i 

Turkiet inte var särskilt bra. Med de sparade pengarna tar pappan sig till Sverige och öppnar 

en restaurang för att kunna så snabbt som möjligt skaffa sig ett stabilt liv och senare även 

hämta sin familj till Sverige. Ibrahim hinner gå i skolan i Turkiet och även lär sig språket samt 

de normer och traditioner. Han menar att det är två helt olika länder, på alla möjliga sätt.  

Såsom Ibrahim kommer även Ronja från Turkiet, däremot identifierar hon sig som kurdisk 

kvinna från Turkiet. Hon är också 25 år, en ganska lång tjej med gröna ögon och brunt hår. 

Henne träffade jag i ett kafé utanför hennes jobb och intervjuade där. Hon berättade om 

hennes pappa som flyttade till Sverige på grund av förtryck och diskrimineringar som hade 

gjorts mot de eftersom att de tillhörde en av de minoritetsgrupperna i Turkiet, som var kurder. 

Hon nämner att hennes pappa var väldigt intresserad av politik och var med på olika debatter 

om förtryck mot kurder. Däremot såg han att familjen inte mådde särskilt bra då de inte fick 

uttrycka sig såsom de ville och leva med de normer och värderingar. Därför tog han beslutet 

om att flytta hit och skapa den möjligheten för sin familj.   

Jag var ändå liten när jag gick i skolan där i Turkiet men jag minns mycket 

som hände. Det fanns barn som skrattade åt min dialekt eller brytning och 

jag fattade inte varför de gjorde det och gick hela tiden till min mamma och 

frågade anledningen. Min pappa gjorde mycket för att vi skulle känna oss 
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trygga och lyckliga och bestämde sig flytta hit till Sverige  

                                                                            (Leyla - 27 november 2018)  

Informanten Leyla är en 35 årig etnisk irakisk kvinna. Henne träffade jag också i ett kafé med 

hennes röda klänning på. Hon påpekade att hon nästan aldrig har på sig klänning och detta var 

speciellt för just mig. Dels för att hon har en ganska maskulin karaktär på grund av den valda 

yrken som är då väktare. Å andra sidan jobbar hon veckans 6 dagar och inte hinner `fixa` sig, 

säger hon. Leyla är en av dem som flyttar till Sverige efter pappans flytt som arbetskrafts-

invandrare. Hon säger att de inte hade många kvar i hemlandet och syftar på sina släktingar 

som också immigrerade till de europeiska länderna. Därför flyttar även pappan ut från landet 

dels för att det inte var många kvar i deras omgivning men också på grund av de ekonomiska 

problemen i hemlandet som syntes även på familjens egna ekonomi. Han väljer att flytta till 

Sverige då de flesta i släkten också befinner sig i Sverige och har ett stabilt liv.  

Leyla har haft ett betydligt svårt liv, där jag vidare i studien kommer att förklara. Å andra 

sidan har även Fatima haft ett svårt liv och såg flytten till Sverige som en sista chans. Fatima 

är som Leyla en etnisk irakisk kvinna på 27 år. Hon är en religiös muslim och bär på en slöja. 

Vi träffades hemma hos henne där hon bor med sin familj. Hon berättar att det pågående 

kriget i hemlandet har lett till hennes flytt till Sverige tillsammans med sin man och sina två 

barn. Hon hade förlorat allt och alla hon hade i hemlandet och ville givetvis inte förlora det 

hon har kvar, som var hennes man och barn. Fatima hade planerat ett liv utan bomber och 

rädsla och tog steget för dessa genom att flytta hit till Sverige.  

Det var som en mardröm, att vakna med bombljud och se mina barn gråta 

hela tiden. Jag ville inte ha ett sådant liv och tvingade min man att flytta ut, 

men han ville inte. För att hans familj var kvar och han ville inte lämna 

dem. Men när han såg många dog, då sa hon att jag hade rätt och vi måste 

flytta ut. Vi sparade lite pengar, sen flyttade vi till våra kusiner  

      (Gabriel - 26 november 2018) 

Gabriel en etnisk turkisk man som är 28 år. Han är ganska finklädd, då han jobbar som 

handläggare i en viktig myndighet. Dessutom intervjuade jag honom på hans arbete eller hans 

kontor och då han var klädd i kostym. Han är ganska lik Ibrahim utseendemässigt och även en 

trevlig person. Dock hade han förlorat sin pappa i en trafikolycka och flyttade därför till 

Sverige med sin mamma, för att börja från noll och skaffa ett bra liv här. Egentligen hade hela 

familjen innan olyckan tagit beslutet om flytten. Dock lyckades de inte avsluta sin planering 

och istället flyttade han tillsammans med sin mamma. 
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Samtidigt som Fatima och hennes familj flydde från kriget, flydde Jessi tillsammans med sina 

barn ifrån sin man som misshandlade henne. Hon är etnisk irakisk kvinna och är 34 år 

gammal. Under intervjun var Jessi ganska tyst, hon var ibland osäker om hon talade rätt som 

kanske berodde på språkliga brister men jag hade ett trevligt samtal med henne, hemma hos 

henne. Hon nämner att hon hade blivit van vid allt detta däremot kunde hon inte låta barnen 

bli slagna av pappan och såg flytten som en sista chans. Hennes familj fanns här, de skulle 

kunna skydda henne och hennes barn samt ge de ett tryggt liv.  

... jag kom bara till mina bröder, för att ingen kan hjälpa mig. Min man slog 

också mina barn och han drack mycket alkohol med sina vänner från Irak. 

Jag kunde inte gå ut själv, bara med honom eller med min son och också 

mina döttrar. Efter mina bröder sa till mig `kom till Sverige`, jag tänkte 

varför ska jag vänta här, för att han ska döda mig eller? Därför tog jag 

direkt mina barn och kom till Sverige  

                                                                     (Ibrahim – 21 november 2018)    

Informanterna Ibrahim, Ronja och Leyla hade flyttat till Sverige efter att deras fäder 

permanent bosatt sig i landet för att härifrån kunna försörja hemmet och senare valt att hämta 

sin familj till ”möjligheternas land”, som de kallade det. Fatima har däremot flytt ifrån kriget 

och ville påbörja ett nytt liv i Sverige medan Jessi hade flytt ifrån sin man på grund av 

misshandeln mot henne. Slutligen hade Gabriels mamma bestämt sig att bosatta sig i Sverige 

då pappan hade dött.  

3. Anledningen bakom flytten till just Fittja  

Anledningen till att personerna i den här studien hamnat i just Fittja är många. Samtidigt bär 

berättelserna många likheter. I intervjuerna framkommer en rad olika förhållningssätt till 

flytten, men i berättelserna finns det vissa återkommande element såsom de sociala och 

ekonomiska faktorerna.  

De sociala förhållandena har sina för- och nackdelar och påverkar på olika sätt. De flesta hade 

någon i Sverige som har varit till stor hjälp från början och även idag. Å andra sidan är även 

de ekonomiska faktorerna också många. Framförallt när det gäller boendet, vilket anses vara 

billigare jämfört med andra områdena, och dessutom klassas även invånarna i området som 

arbetarklassmänniskor, där en klasstillhörighet finns bland gruppen.  

Jessi hade inte motivationen att kämpa från början eftersom att hon visste att hennes man inte 

skulle låta henne och hennes barn vara i fred och det kanske skulle till och med sluta med att 
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han tar livet av dem. Det är egentligen mycket annat som hon berättade under intervjun men 

§som jag inte ville ta med. Hon har än idag rädslan av honom, då han än idag letar efter de, 

utan att veta att de befinner sig i Sverige.  

Hennes tanke var att vara nära sina bröder tillsammans med sin son och två döttrar. Hon 

visste inte mycket om varken Sverige eller Fittja, utan bara få stödet av sina nära relationer 

och komma igång med att tjäna egna pengar, hyra en egen lägenhet och därmed skaffa ett bra 

och lyckligt liv här i Sverige. Därför blev hennes val att bosätta sig med människor som 

tänker och tycker som henne och har samma kultur som henne.  

Kulturgeografen Irene Molina hävdar att kultur i hög grad är en fråga om makt. Hon menar att 

detta är ett sätt för manipuleringen av människor, det vill säga de tillskrivna identiteterna 

såsom kön-, ras- och klassidentiteter avgör en individs position i livet (Molina, 1997:50–51). 

Jessi är bunden till sina nära relationer som har samma kultur och uppfattningar som henne, 

men som också styr hennes liv och beslut hon tar. Hon flyttade till Sverige för att stå på sina 

egna fötter och ge barnen ett bra liv. Däremot styr hennes kultur och värderingar hennes liv 

genom de sociala relationerna hon har. Dessutom bor och kommunicerar hon med dem från 

den gemensamma gruppen och jobbar även med individer som kommer från mellanöstern, 

som enligt henne ger henne den tryggheten och igenkännandet i ett främmande land.  

Det sociala arvet är något oföränderligt bagage som en individ bär med sig under hela sitt livs 

gång, säger Bourdieu. Då syftar han på de kulturella tillgångarna som ärvs och som vidareförs 

till de kommande generationerna (Broady, 1991:175). Jessi har svårt att lämna sin kultur 

bakom sig i hemlandet och kämpar att få det nya samhällets kultur istället. Detta är för att hon 

är uppväxt med de tillskrivna identiteterna och dessutom fortsätter bära de genom att ha 

kontakten med sina bröder och andra familjemedlemmar, vilket skapar en vi-känsla och 

lojalitet inom sin egen grupp.  

Ibrahim som flyttat till Sverige för en högre levnadsstandard berättar att han hamnade i just 

Fittja för att det var där hans pappa bodde. Pappan och dennes bröder hade där dessutom en 

pizzeria som kunde bli en väg för honom in i samhället. Ibrahim är glad att pappan hade 

bestämt sig att flytta och säger att han tycker om Sverige och Fittja. Det bor många som 

honom i området, och han känner de flesta.  

Jag menar vi hade många vi kände här innan vi flyttade hit till Sverige, det var ju mest 

därför vi valde att bo i Fittja. Vara nära vår familj, så att de kan hjälpa oss med hela 

systemet, alltså området, språket och så vidare. Mina kusiner hjälpte mig med nästa allt 
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så att jag inte skulle hamna i skogen istället. Du vet när man inte kan språket kan man 

inte ens köpa sin cigarett i en kiosk  

                                                                                            (Ibrahim – 21 november 2018) 

Ibrahim pekar ut sina nära relationer som en anledning bakom flytten till Fittja, där han 

påpekar hur viktigt det är att ha starka band mellan de sociala förhållandena för att klara sig i 

det främmande samhället. Forskare som antropologen Per Gustafson talar om detta fenomen i 

termer av ”kedjemigration”, som han menar är en social process som organiseras kring 

människors sociala nätverk, där människor flyttar genom att följa människor som tidigare 

migrerat (Gustafson, 2007:23–24). Ibrahim och hans familj flyttar efter sina anhöriga och 

väljer att bosätta sig tillsammans med dem med tanken på att stödja varandra i det nya landet 

och skapa nya kontakter. Dessutom är vi bundna eller påverkade av vår gemensamma grupp 

och tänker för det mesta utifrån ett bestämt perspektiv. Ibrahim tycker att hans familj var en 

faktor som stod bakom hans bosättning av Fittja och andra val han gör i livet, eftersom att det 

sociala och kulturella alltid finns i åtanken.  

I migrationsforskaren Jaana Palanders avhandling utpekas immigranters svårigheter med att 

anpassa sig i det nya samhället och att de därför föredrar att bosätta sig med människor från 

samma kultur och bakgrund. Palander menar att det finns en koppling mellan särskiljandet 

och de kulturella skillnaderna, som kan utgöra en bidragande orsak till etnisk 

boendesegregationen. I Ibrahims fall är det liknande. Hans familj är kulturellt beroende av 

varandra, då de känner tryggheten och lojaliteten genom att bo tillsammans i det främmande 

landet (Palander, 2006:92–93).  

Ronja som flyttade till Sverige tillsammans med sin familj ifrån all diskriminering och 

förtryck som har skett i Turkiet mot dem, jobbar som kassörska i en mataffär i Botkyrka 

kommun. Samtidigt försöker hon även studera distans för att klara sina gymnasieämnen, som 

hon inte hann med. Dock hade pappan flyttat till Sverige som arbetskraftsinvandrare innan 

hela familjen kunde ta sig hit. Ronja såsom Ibrahim, är nöjd med beslutet pappan hade tagit, 

eftersom att hon påpekade att hon var kurd från Turkiet, där hon inte ens kunde uttrycka sig 

på sitt egna språk. 

Vi kände inte särskilt många från Sverige överhuvudtaget. Pappa däremot 

hade många vänner och grannar som talade turkiska och kurdiska. Från 

början flyttade han hit för att Fittja var ett billigt område men senare insåg 

han att det tydligen bodde människor som vi. Idag förstår jag honom och 

faktiskt håller med. Fittja är ett ställe där människor som inte är jätte rika 
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men heller inte fattiga bor, och alla här är på något sätt lika varandra 

                                                                            (Ronja – 21 november 2018) 

Ronja menar att människorna i Fittja ekonomiskt befinner sig på ungefär samma nivå. 

Föräldrarnas och hennes tanke var att de inte skulle vara den avvikande gruppen i samhället 

ifall om de bosatte sig i Fittja. Dels tänker man språkliga brister, där i Fittja inte är så viktiga 

eftersom att de flesta i området har svårigheter med det svenska språket. Den gemensamma 

gruppen prioriteras före det svenska språket då de bor i ett område med en grupp människor 

som talar ett gemensamt språk. Å andra sidan säger Ronja att kulturerna är relativt lika, så 

språket är egentligen inget krav för att förstå varandra. Slutligen pratar hon om den jämlika 

ekonomin eller klasstillhörigheten som förenar dessa individer i ett och samma område och en 

anledning till att hennes pappas flytt till just Fittja.  

Egentligen hänger allting ihop skriver etnologen René Rosales (2015), som menar att 

föräldrarnas ekonomi också påverkar barnens, vilket senare leder till en sämre ekonomi och 

förankring på arbetsmarknaden. Han menar att de arbetslösa eller ekonomiskt svaga föräldrars 

barn i slutändan känner sig utanför både ekonomiskt men även socialt. Dessutom leder detta i 

sin tur till att dessa människor håller sig till de segregerade områdena, där de inte ”sticker ut” 

alldeles för mycket där (Rosales, 2015:30). Ronja känner sig ekonomiskt, socialt och 

kulturellt bunden till både sina föräldrar och den gemensamma gruppen. Detta gör en grund 

för hennes tankar och åsikter om allt som sker runt om kring henne och givetvis hennes 

framtidsplaner. Dock kan detta anses vara både ett hinder för anpassningen i det nya 

samhället, däremot också till möjlighet, det vill säga tryggheten och tillhörigheten leder till att 

man fokuserar istället på andra saker som sker i omgivningen. Ett hinder kan vara att man inte 

släpper den egna gruppen och kan därför inte gå vidare, däremot kan detta leda till som sagt 

möjligheten att forska allt annat som händer i ens liv.  

Å andra sidan anser Gabriel som också är etnisk turk att flytten till Fittja präglades av hans 

sociala nätverk, men att det faktum att det inte var lika dyrt att bosätta sig i området, som 

också hade en stor betydelse i processen. Han påpekar hyran och jämför den med hyran i 

andra områdena. Dock är det billigare att bo i Fittja eller i Botkyrka kommun överhuvudtaget, 

som kanske beror på att invånarna själva inte tjänar lika mycket som det görs i andra 

områdena. Utifrån hans perspektiv är det i stort sätt relativt billigt att bo i de segregerade 

områdena och detta ger han som en anledning till flytten till Fittja, tillsammans med sin 

mamma.   
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Efter pappa hade dött bestämde mamma att flytta till Sverige där mina 

morbröder och andra kusiner bodde. Alla bodde i Fittja nästan. Min 

morbror ville att vi skulle vara nära de och att det inte är så jätte dyrt att bo i 

Fittja. Jag ser hyran på andra områden, verkligen dyrt alltså 

                                                                         (Gabriel – 26 november 2018) 

Gabriel flyttade till Sverige tillsammans med sin mamma vid 5 års ålder. Han var rätt ung när 

han flyttade hit och hade därför en mycket bättre svenska jämfört med andra informanter. 

Familjen hade som tidigare nämnt planerat att flytta till Sverige där mammans bröder levde 

när de plötsligt förlorade pappan i en trafikolycka. Mamman bestämde sig därför att åka hit 

till Sverige, då hon inte har någon kvar i hemlandet och istället ville bo med sina bröder samt 

ge Gabriel ett bra liv, säger han.  

Citatet kring flytten till Fittja kan ses ur ett socioekonomiskt perspektiv, där det ekonomiska 

läget för immigranterna i Fittja anses vara svaga. Han menar att det finns en klasstillhörighet i 

Fittja, vilket har betydelsen att människorna som bosätter sig där, ligger på ungefär på samma 

nivå ekonomiskt. Även Palander påpekar klyftorna som blir tydliga mellan olika etniska 

grupper. Liksom Gabriel menar hon att det finns socioekonomiska skillnader i de utsatta 

områdena. Hon menar dessutom att detta utgör ett problem för samhället. Dels för individen 

men även för allmänheten, då hon menar att ett segregerat samhälle innebär en negativ 

samhällsutveckling (Palander, 2006:164–165). 

Liksom att informanterna hade olika anledningar med att flytta till Sverige, finns det även 

olika anledningar att flytta till Fittja. I Fittja har dessutom de sociala kontakterna och 

nätverken en stor betydelse i informanternas liv. Känslan dessa människor ger är att genom de 

sociala nätverken klarar man inte bara migrationsprocessen, utan immigranterna är allmänt 

påverkade eller beroende av sina nära relationer. De flesta vill bosätta sig med sina anhöriga 

för att få hjälp med att etablera sig i samhället. Tanken är att genom det sociala kan man även 

komma åt det ekonomiska. Det vill säga släktingar eller vänner kan vara till stor hjälp när det 

gäller att hitta jobb, bostad eller/och andra kontakter. Därför är de sociala nätverken relativt 

viktiga i immigranternas liv. 

Å andra sidan påverkar eller lockar även ekonomin i de segregerade områdena. Allteftersom 

att i dessa områden är det, jämfört med andra områdena i Sverige, billigare att leva vilket 

egentligen är kopplat till immigranternas ekonomi. För att immigranterna inte tjänar särskilt 

mycket eftersom att de flesta är lågutbildade, eller har en utbildning som inte är giltiga i 

Sverige.  
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4. Drömmarna och synen på det segregerade området  

Flytten för vissa har varit frivilliga medan andra ofrivilliga. Några har följt sina fäders beslut 

om att flytta till Sverige, Gabriel sin mamma, Fatima från kriget och Jessi från sin man. 

Frivilligt eller ofrivilligt är något de själva avgör men dessa har inte flyttat från deras land för 

att det började bli tråkigt i hemlandet, utan alla hade en anledning. Däremot är deras åsikter 

om området inte är samma för alla, inte heller samma förväntningar och framtidsplaner. Det 

är mycket som påverkar deras syn på området, dels präglas de av egna erfarenheter, men 

också färgas av de bilder som sprids i media om området.  

Barth har forskat mycket inom kultur och kulturmöten mellan olika grupper och individer. 

Viktigaste frågan inom interaktionismen var egentligen kärnan som är kulturen och gränserna 

som blir då kulturmöten mellan dessa människor. Enligt honom berör det mesta om de 

bestämda men samtidigt de föränderliga kunskaperna och värderingarna en individ har. 

Dessutom sker möten genom kärnans problematisering utifrån utbytet av dessa kunskaper och 

värderingar med de andra grupperna.  

Alla dessa informanterna har varit med om den kulturella möten och försöker än idag anpassa 

sig till området och människorna i området. Informanten Ronja säger att Fittja är ett område 

med flera som henne, det vill säga som är kurder från Turkiet eller från mellanöstern. Hon 

påpekar att hon inte kan leva någon annanstans än Fittja och att hon även vill öppna en 

skönhetssalong för immigranterna som bor i Botkyrka, vilket gör så att de inte behöver åka 

ända in till stan för det de vill göra, säger hon. Tydligen hävdar hon att det inte finns någon 

skönhetssalong i Botkyrka överhuvudtaget och hon blir därför den första som gör det.  

Fittja människorna är ett ganska varma och trevliga, där nästan alla känner 

varandra och där det egentligen inte händer mycket. Jag vet inte varför vi 

hela tiden ser hög kriminalitet, arbetslöshet, svaga människor i media när 

det är Fittja det gäller. Arbetslöshet finns ju i varje ort, helt ärligt jag tror det 

är mycket som handlar om invandringen i sig. Man vill ju vara med de man 

gillar att spendera tid med... Jag vill göra mycket för dessa människor. 

Exempelvis är min dröm att öppna en skönhetssalong så att de inte ska åka 

enda in till stan. Tänk vad långt och dyrt det är att åka in och därför ska jag 

ta det första steget 

                                                                            (Ronja – 21 november 2018) 
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Ronja är glad för att hon kan uttrycka sig som hon ville. Hennes förväntningar på Sverige var 

inte höga säger hon, då hon endast ville vara sig själv och inte vara osynlig. Dock tycker 

Ronja att dessa möten sker utan problem, men att det kommer ibland upp på media att dessa 

områden är problematiska eftersom att möten mellan olika grupper inte lyckas och att 

immigranter allmänt inte lyckas anpassa sig i det svenska samhället. Hon påpekar 

arbetslösheten som finns i alla möjliga områden, som inte bör visas som ett stort problem där 

det endast uppkommer i Fittja. Hennes förväntningar är uppfyllda, däremot är målet nu att få 

gymnasieexamen och vidare utbilda sig för att kunna öppna en skönhetssalong, då det är en av 

hennes drömmar eller framtidsplaner.   

Molina skriver att medias sätt att tolka de segregerade områdena påverkar inte endast 

allmänhetens föreställning, utan samtidigt påverkas även synen boenden har på sig själva och 

sitt bostadsområde (Molina, 2000:7–8). Å andra sidan blir det svårt för immigranterna att 

anpassa sig då allt ansvar läggs på immigranterna som kanske är egentligen nöjda med 

resultatet såsom Ronja är. Dessutom vill hon även utveckla området så att många andra väljer 

att flytta dit eller är syftet kanske att göra det hon nämner för att bevisa att immigranter också 

kan göra bra gärningar och få etniska svenskarnas uppmärksamhet.  

Ronja har relativt starka band mellan sig och sin folkgrupp. Detta leder till att hennes 

värderingar och bedömningar i livet sker utifrån detta perspektiv, det vill säga hennes etnicitet 

och kultur. Vid sidan av hennes förväntningar så har hon andras förväntningar på sig. Hon 

pratar om hur besviken hennes föräldrar blev på henne då hon inte klarade gymnasiet. Även är 

hennes drömmar och framtidsplaner är beroende av hennes nära relationer. Det vill säga hon 

vill göra något stort för att visa alla att hon har lyckats, säger hon.  

Jag utbildar mig än idag för att kunna klara åtminstone gymnasiet och 

senare få ett bra yrke i framtiden. Jag var rätt mogen när vi hade flyttat till 

Sverige och umgicks bara med de som talade mitt språk, därför har jag inte 

kunnat lära mig språket så väldigt bra, och självklart har jag inte 

koncentrerat mig heller så mycket i skolan… Jag ville inte förstöra för min 

familj och vara den stökiga, dumma tjejen som inte ens klarar gymnasiet. 

Pappa har redan hittat kassörska jobbet för mig i mataffären, och jag tjänar 

pengar, men jag kan ju jobba på ett bättre ställe… 

                                                                            (Ronja – 21 november 2018) 

Som sagt betyder hennes familj och folkgrupp mycket i hennes liv som vi kan koppla det 

symboliska kapitalet med dessa resonemang. Kapitalet är definierat som ett kapital där det 
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igenkänns som värdefullt av olika sociala grupper, utifrån hennes perspektiv. Broady nämner 

”hedern” inom denna kapital, som kan anses vara det värdefulla för immigranterna i de 

segregerade områdena. Hedern betyder egentligen mycket för en individ. Det är att tänka på 

de olika faktorerna innan man tar ett beslut. Dessa faktorer kan vara ens familj, efternamn, 

land, kön etcetera (Broady, 1991:196–197). Dessutom kämpar Ronja för sin familj och tar om 

gymnasieämnena för att få examen, därefter kanske ett bättre jobb. Hon har respekt för sin 

pappa för att han har hittat det jobbet som hon idag har, däremot vet hon att det kan bli något 

mycket bättre. Som jag tidigare nämnde, har hennes familj som kurder varit förtryckta och 

diskriminerade av ”turkar”. Därför har hon skapat starka sociala och känslomässiga band 

mellan den egna gruppen och utgör hedern därmed en stor del i hennes liv.   

För det mesta pratar informanterna om sina sociala relationer, som enligt bemöter deras 

förväntningar och krav i det nya landet. En av de informanterna var Fatima med sina två barn 

och man flydde från kriget i Irak, där hon förlorade sina föräldrar och syskon. Hon hade varit 

tvungen att avsluta sin skolkarriär tidigare än vad hon hade planerat, på grund av kriget. Om 

de inte hade flyttat till Sverige kunde hon idag jobbat som lärare. Dock är viljan inte över, då 

hon fortfarande vill jobba som lärare eller arabisk tolk i olika skolor. Sverige var ett land som 

de slumpvis valde att flytta till eftersom ett europeiskt land enligt henne hade betydelsen 

frihet, respekt och jämlikhet. Dessutom hade hon två kusiner som också flyttade till Fittja 

några månader innan dem med samma anledning.  

Vi tänkte inte flytta till Fittja, men jag hade min kusin här och annars var 

det dyrt att bo i andra områdena. Min tanke var att direkt hitta ett jobb och 

hjälpa min man. Därför kunde också mina kusiner och deras barn hjälpa 

mig genom att ta hand om mina barn då och då för att mina barn är liten. 

Jag gillar ändå inte att sitta hemma och inte göra någonting. Jag går i skolan 

nu och lär mig svenska, men jag planerar att jobba i framtiden 

                                                                          (Fatima – 30 november 2018) 

Anledningen till att Fatima flyttade till Sverige var som sagt kriget i hemlandet och viljan att 

få ett liv här alla i hennes familj är lyckliga och säkra. Hennes förväntningar i hennes nya liv 

var ett liv utan krig där hon kunde bo med sin familj. Detta kunde även förverkligats i ett 

annat europeiskt land men de valde att vara i Sverige istället. På grund av sina sociala 

förhållanden har hon valt att bosätta sig i Fittja och förväntar sig att de stödjer hennes kamp 

och hjälper henne att förverkliga hennes drömmar.  
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Barth menar att varje gruppmedlem anser att den egna kulturen är den rätta och går därför inte 

ut ifrån sitt egna ”bubbla”. När detta händer, går de isär och isolerar sig och sin grupp ifrån 

”den andra”, vilket skapar både tillhörigheten och klyftorna bland människorna i ett samhälle. 

De starka sociala och känslomässiga banden i gruppen är ett stort skäl till att hålla kontakten 

(Barth 1969:12). Fatima har inte valt att flytta till ett annat land eller område eftersom att hon 

är bunden till sina anhöriga och tänker att detta har varit ett lämpligt beslut eftersom att hon 

har den tilltron till sin grupp. Dock försöker hon ändå komma igång med att tjäna pengar 

genom att börja jobba. Däremot påpekar hon att hon ändå är i behov av hjälp, vilket förväntar 

sig att de anhöriga skulle kunna vara det.    

Dock hade hon andra förväntningar innan hon tog beslutet om att flytta till Sverige, förutom 

att få hjälp av sina nära. Hon är glad över att hon inte dog under kriget. Däremot menar hon 

att Fittja inte är säkert område utan ett farligt område. Hon menar att Fittja känns som ett 

”mini Irak” utan skottljud och bomber. Fatima säger att i Irak är alla ”araber” och även 

muslimer, men här finns det folk från olika länder och detta gör henne på ett sätt rädd. Å 

andra sidan menar hon att det är positivt att många har lärt sig att bo tillsammans oavsett vem 

man är och vart man kommer ifrån, men hon kommer inte ifrån ett sådant land och blir därför 

förvirrad.  

Jag blev flera gånger stoppad av några killar eller typ män som jag aldrig 

hade sett, och jag förstod inte vad de ville, för att jag sprang hem direkt. Jag 

hör hela tiden att kvinnor som lever i Botkyrka blir våldtagna och dödade, 

jag blir orolig. Orolig för mina döttrar och min man... ingen svensk finns i 

Fittja, det känns som att jag bor i Irak men ingen i min familj har dött, men 

vi hör andra som har. Kanske om några år tänker vi flytta till Norge, där 

händer det ingenting och mina andra kusiner bor där 

                                                                          (Fatima – 30 november 2018) 

Fatima talar om hennes oro över sin familj. Dessutom har hon även blivit påverkad av nyheter 

om det negativa som sker i förorter. I hennes tankar var Europa inte på det här sättet. Såsom 

andra informanterna påpekade hon möjligheter hon hade i de europeiska länderna. Enligt 

henne skulle allting vara positiv i Sverige, det var så hon förväntade sig att det skulle vara. 

Däremot hävdar hon att det inte fanns så stora skillnader mellan dessa länder, då faran även 

finns i Sverige.   

Allt behöver inte skrivas eller visas, säger Molina. Ibland publicerar man en fotografi där alla 

lägger sin egen åsikt i, såsom Fatima som har fått bilden om det egna bostadsområdet fastän 
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hon inte ens hade sett de våldtagna eller mördade människorna med hennes egna ögon 

(Molina, 2000:33). Givetvis behöver dessa inte vara lögner som man kommer på, däremot att 

publicera det dåliga och negativa som sker i de segregerade områdena påverkar allas syn på 

området. Det som skrivs behöver inte alltid vara sanningsenligt, det finns olika syften bakom 

dessa rykten eller medias förklaringar om områdena, det kan vara ett sätt för politisk 

polarisering mellan de olika områdena och människorna, skriver Ristilammi (Ristilammi, 

1999:39).  

Väktaren Leyla hade flyttat till Sverige för ungefär 15 år sedan tillsammans med sin mamma, 

då pappan flyttade hit som arbetskraftsinvandrare. I likhet med Fatima är även hennes syn på 

området inte positiv. Dels på grund av de svåra situationer som hon har gått igenom i sitt liv, 

men även på sitt jobb. Hon berättar om sitt jobbiga liv där hon har varit ”tvungen” att gifta sig 

med sin kusin som också bodde i Sverige, vilket är vanligt inom hennes kultur. Hon berättar 

att hon inte längre kunde stå ut med honom efter fem års äktenskap då han började misshandla 

henne varje gång han såg henne prata med en främling (en annan man). Misshandeln fortsatte 

även efter att de hade skiljt sig där han störde henne och försökte styra över hennes liv även 

då. 

Så fort jag såg honom på gatan där alla vi bodde eller fortfarande bor, 

försökte jag hitta ett ställe där jag kunde gömma mig. Sen tänkte jag, varför 

ska jag behöva vara rädd för honom? Det var då jag tog beslutet om att lära 

mig försvara mig själv och bli väktare så att han absolut inte vågar komma 

nära mig… jag har alltid varit ensam, min mamma kunde inte säga emot 

min pappa men jag var inte som henne. Jag skiljde mig, utbildade mig, hitta 

mitt jobb helt på egen hand och står idag på mina egna fötter som en individ 

                                                                            (Leyla – 27 november 2018) 

Informanten Leyla har haft ett svårt liv men har i slutändan kunnat landa på fötterna. I detta 

citat kan vi se hur hon genom sin väktarutbildning kunnat skaffa ett jobb utan att behöva dra 

direkt nytta av sina kontakter. Snarare har kontakterna endast varit betydelsefulla initialt för 

att etablera sig i landet. Från det utgångsläget har hon sedan kunnat bygga upp ett kulturellt 

kapital i form av utbildning, som hon sedan kunnat omsätta i ett jobb (Broady, 1991:180). 

Hon förväntade sig inte mycket av landet, men från sin familj. Hon menade att de skulle ta 

hand om henne och respektera hennes val och beslut hon tar. På grund av allt som har hänt i 

hennes liv har hon ingen bra uttryck av Fittja eftersom att hon påpekar senare sina släktingar 

som har hindrat henne göra mycket i hennes liv. Dessutom jobbar hon inte i Fittja längre, utan 
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fortsätter jobba som väktare i Arlanda. Dock har hon jobbat som vakt inom Botkyrka men 

tyckt att det har varit ganska krävande, eftersom att ungdomarna i området var särskilt inte 

trevliga mot henne och därför såg hon Arlanda som en utväg. Leyla älskar sitt jobb som 

väktare men inte området, säger hon. 

Leyla nämner senare att hon vill flytta till ett område där hon inte känner någon alls och där 

hennes släktingar eller den etniska gruppen, ”araber” som hon kallar det för inte befinner sig 

i. Men på grund av mammans sjukdom kan hon för tillfället inte lämna Fittja. I likhet med 

Leylas situation vittnar etnologen Ann Runfors om hur boende i segregerade områden inte bör 

ses som nödvändigtvis bofasta. Hon skriver till exempel om hur det också finns de som gärna 

flyttar till områden där etniska svenskar finns, men att de ofta upplever sig stöta på hinder 

längs vägen (Runfors, 2012:72).  Leyla bygger sin förståelse av Fittja på kategorier som 

svenskhet och osvenskhet. Hon menar att hon inte längre känner tillhörighet med den egna 

gruppen, och vill hitta sig själv genom att utforska andra områden.   

Leyla beskriver hur hon känner sig tvungen att leva i Fittja eftersom att hon tar hand om sin 

mamma som är sjuk och att hon måste vara nära henne. Hon lagar hennes mat, städar hennes 

hus och spenderar sin lediga tid med henne ibland.  

Nej, media påverkar inte alls någons syn eftersom att det är så det är. Alla 

vet att områdena där invandrarna befinner sig, har alltid haft stora problem. 

Det händer sällan bra saker, typ Zlatan (fotbollsspelaren) har skrivit en bok 

eller ville leva och dö i Sverige. Men vi ska nu inte lura varandra, jag är 

själv en invandrare och jag skulle inte vilja säga dåliga saker om invandrare 

allmänt, men det är så det står till... jag har inget förslag på problemet men 

det borde göras något, typ sänka priserna i andra områdena också eller höja 

priserna i de utsatta områdena så att överallt känns samma för alla 

                                                                            (Leyla – 27 november 2018) 

Utifrån Leylas skarpa resonemang kring synen på det segregerade området kan man komma 

fram till att det delvis handlar om det ekonomiska. Hon påpekar de utsatta områdenas 

resurssvaghet och i det här fallet menar hon att dessa områden anses vara billigare att leva i 

gentemot andra. Därmed framhåller hon även klasstillhörigheten som avgör en hel del i 

positionen olika individer har. Likasom Molina skriver att klasstillhörigheten förenar 

människor i olika etniska grupper, såsom det har hänt med immigranterna i de segregerade 

områdena (Molina, 1997:52). Hon hävdar att massmedian har visat dessa arbetarklass-

människorna som är bosatta i miljonprogramsområdena som orena och omoderna människor. 
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Molina skriver att media är en av anledningen till att människor idag har blivit som de har 

blivit. På grund av de negativa bilderna om immigranternas resurssvaghet både ekonomiskt 

och utbildningsmässigt, har dessa människor ansetts vara den avvikande gruppen i samhället. 

(Molina, 2000:47–48).  

Enligt Leyla påverkar media inte någons syn på de segregerade områdena och immigranterna 

i allmänhet. Hon menar att villkoren bör ändras för att skapa ett jämlikare och rättvisare 

samhälle för alla. Hennes förslag var att ändra på de ekonomiska villkoren för områdena för 

att uppnå jämlikheten och rättvisan. Därför passar Bourdieus ekonomiska kapital i det här 

fallet. Det vill säga att man anpassar sig genom det ekonomiska kapitalet, vilket går ut på att 

klyftorna mellan olika klasser inte blir synliga, utan flera tjänar lagom mycket (Broady, 

1998:15). Å andra sidan kan man tänka sig göra som Leyla säger, att det inte blir 

områdesbaserad ekonomi då några betalar alldeles för mycket medan andra för lite, utan man 

kommer överens om en vis ekonomi exempelvis i Stockholm.  

Det har varit olika för informanterna angående vad de tycker om det segregerade området, där 

några var nöjda med att bo tillsammans med sina nära anhöriga som kommer från samma land 

och kultur. Å andra sidan tyckte andra att Fittja eller de segregerade områdena inte var ett 

särskilt bra område att leva i. Fatima beskriver hur farligt det är att bo i Fittja och egentligen 

vill flytta ut men känner sig ekonomiskt tvungen att bo i Fittja. Även Leyla vill flytta ut till ett 

område där de flesta är etniska svenskar, men inte kan på grund av hennes mamma som inte 

mår bra. Alla har olika anledningar att vilja bo med sina anhöriga i det segregerade området. 

Dessutom vill de flesta uppnå sina mål genom sina sociala nätverk, medan resten utnyttjar 

detta som ett första steg till det främmande landet.  

5. Möjligheter och hinder i det främmande landet   

Utifrån vad informanterna har kommit fram till i de föregående avsnitten kan man anta att 

sociala kontakter och relationer också har en stor betydelse för migranternas anpassning i 

Sverige. Även om de har skapat ett stabilt liv och står på egna fötter, är de ändå i behov av sin 

sociala omgivning för att socialiseras in i det nya samhället. 

Mycket har påverkat integreringsprocessen som informanterna nämner. Dessutom spelar 

media en stor roll i processen. Nästan alla informanter har nämnt att media på något sätt 

påverkar synen på förorter och immigranter på ett negativt sätt. Däremot tänker man, vem är 

egentligen media? Jo, media är människor som ser på denna process utifrån olika synvinklar, 

där mer eller mindre påverkar även läsarnas åsikter. Dem resonemang som görs under detta 
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kapitel är därför utifrån informanternas perspektiv, det vill säga ett hinder de ser under 

processen.   

Som tidigare nämnts flyttade Jessi med sina tre barn till Sverige där hennes bröder var 

bosatta. Rättare sagt flydde hon till Sverige på grund av makens psykiska och fysiska 

misshandel mot henne och barnen. Hon kallar sin resa till Sverige som ”flykt till friheten”. 

Jessi påpekar att hon aldrig skulle klarat sig utan hennes bröder och att det är tack vare dem 

hon har det jobb som hon har idag.  

Jag lämnade allting bakom mig och tog mina barn till Sverige. Jag visste 

ingenting om Sverige, vilka de är, vad de har för religion, ingenting. Det var 

tack vare mina bröder och andra familjemedlemmar som tog hand om mig, 

hitta ett hus och senare ett jobb åt mig. Då kunde även jag ta hand om mina 

barn. Jag fick jobb i en mataffär. Jag behöver inte kunna bra svenska men 

fick mycket erfarenhet under 3 år nu 

                                                                              (Jessi – 30 november 2018) 

Bourdieu påpekar att olika kapital kan konverteras till andra (Broady, 1991:178–179). Jessi 

hade en gymnasieexamen som kunde räcka till att jobba som lagerpersonal i en mataffär, men 

ingen erfarenhet. Genom Jessis berättelse kan man dock se hur hon genom sina släktingar och 

vänner hade fått ett jobb där hon fick tillgång till pengar och kunde försörja sin familj och att 

hon på detta vis lyckats konvertera sitt sociala kapital till det ekonomiska. 

Jessi upplevde och upplever stödet av det sociala både på jobbet och i bostadsområdet. Dels 

jobbar hon med människor från samma kultur och etnicitet, och även bor tillsammans med 

dem. Forskaren Gustafson menar att immigranter tar med sig sin kultur och lever med de i det 

nya landet (Gustafson, 2007: 25–26). Hon lever i Sverige däremot både på jobbet och i 

bostadsområdet träffar hon människor från samma kultur och etnicitet. Hon tycker att den 

egna gruppen är den rätta och följer endast deras spår för att inte göra några misstag.   

Å andra sidan lägger även Molina tyngden på klasstillhörigheten i det segregerade området. 

Hon menar att den etniska gruppen inte samlas under de kulturella gemenskaperna utan även 

klasstillhörigheten är ett sätt att skapa gemenskapen mellan dessa grupper (Molina, 1997:88–

89). Dock jobbar Jessi i en mataffär som är ägd av en etnisk irakisk man som Jessi. Vid sidan 

av den kulturella gemenskapen på jobbet där de flesta är från Irak, finns det även en 

klasstillhörighet, vilket innebär att människor från jobbet och i hennes omgivning klassas som 

arbetarklassmänniskor och bildar därför en egen grupp.  
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Enligt Jessi som har haft ett jobbigt liv i sitt hemland, är Sverige överhuvudtaget 

möjligheternas land, såsom hon nämner under intervjun. Hennes bröder har flyttat hit långt 

innan och har därför varit med henne i hennes varje steg. Hon säger att det inte har varit svårt 

för henne att anpassa sig i landet och landets människor. Däremot att bosätta sig utanför 

Botkyrka kommun tycker hon är som att börja från noll igen och inget som hon skulle klara, 

säger hon.  

Det blir svårt att kunna förstå alla eftersom att det finns människor från 

överallt i Botkyrka. Jag menar vissa kan ju inte språket, ibland det kan 

komma exempelvis kunder och fråga någonting på spanska och jag fattar ju 

inte men genom kroppsspråket kommer vi tillslut fram till något... media 

borde skriva lite om vår gemensamma kultur och hur bra vi förstår varandra 

och inte bara om det dåliga... ibland kan jag bli orolig över att alla vi läggs 

åt en kant, exempelvis ISIS nyheterna som kom ut. Då tänkte jag att alla 

invandrare skulle bli dömda för detta och att alla skulle hata oss, men det 

blev inte som jag tänkte mig 

                                                                              (Jessi – 30 november 2018) 

Hon påpekar i citatet att människorna i området på något sätt har en gemensam kultur och 

språk, som är speciellt för dem. Detta kommer jag fram till när hon nämner att det kommer 

människor som talar andra språk men som hon ändå förstår genom andra sätt. Dessutom 

nämner hon även att de har en gemensam kultur som leder till att de enkelt kommunicerar och 

förstår varandra. Däremot när det händer någonting i media, drabbas alla immigranter 

eftersom att enligt många är immigranterna en enda människa, säger hon.    

Dessutom definierar Pripp begreppet invandrare som immigranternas social och personliga 

identiteter som kategoriseras under namnet invandrare. Han menar att förståelsen av förorten 

kopplas på något sätt till förståelsen av invandrare, sociala problem och kriminalitet. Då kan 

vi se en koppling mellan Jessis oro över att dras över en kam på grund av att vara en 

invandrare och begreppet invandrare som Pripp definierar (Pripp, 2005:21–22). Forskaren 

kommer fram till en förklaring och beskriver situationen invandrare har; 

I media underkänns också ungdomarnas föräldrar som förebilder och 

uppfostrare. Underförstått kommuniceras att barnen och ungdomarna inte 

bör lyssna alltför mycket på sina ”invandrarföräldrars” krav på 

förhållningssätt  

                                                                                     (Oscar Pripp, 2005:22) 
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Detta har betydelsen att media ser problemet med invandrarföräldrarna som uppfostrar sina 

barn ”som sig själva” och detta går senare i generationer. Detta visar att invandring har varit 

problem genom tider och bilden ändras än idag inte.   

Däremot har Ibrahim hittills inte blivit bemött på ett negativ sätt av etniska svenskar eller av 

andra folkgrupper. Han tycker om mångkulturaliteten och stämningen i Fittja och i Botkyrka 

kommun generellt. Enligt honom skulle det varit tråkigt med en enda folkgrupp, däremot 

heller inte att placera immigranterna på ett område och förtrycka de. Han tycker att det finns 

onda och goda människor bland alla folkgrupper och därför skall man inte bedöma utifrån ras, 

etnicitet, kön och klass.  

För att vi inte är födda i Sverige, behöver vi inte vara onda människor, för 

onda och goda människor finns i varje land... till vår restaurang kommer 

folk från överallt och alla äter kebab. Jag tycker inte att det ska spela någon 

roll vart man kommer ifrån eller vem och hur man är som person, det enda 

viktiga borde vara att kunna leva i samma land utan att slåss och hata 

varandra... ju mer media skriver om det negativa istället för att hjälpa, 

kommer det här inte alls förändras. Immigranterna kommer fortsätta att vara 

sig själva, alltså prioriterar sina egna kulturer och språk före det svenska 

                                                                        (Ibrahim – 21 november 2018) 

Informanten Ibrahim menar att ingenting ser ut såsom det beskrivs och förklaras i media. 

Enligt honom är alla människor lika värda och bör behandlas på samma sätt. Däremot är 

medias påverkan ganska stor på människors syn på området. Detta gör situationen bara värre 

menar han. Det finns två olika lösningar för att segregationen inte längre sker, som 

överensstämmer med Ibrahims tanke. Ibrahim anser att det kanske skulle varit ett bra steg att 

hindra media få ett tolkningsföreträde om immigranternas anpassning och istället skapa olika 

aktiviteter som Rosales påpekar i sin avhandling. Rosales nämner att det kan börjas med 

ungdomar, genom att ge dessa sommarjobb inom olika branscher och på så sätt få de att älska 

det främmande samhället (Rosales, 2004:29–30). Samtidigt informera hur situationen ligger 

till.  

Palander däremot påpekar den statliga politikens roll i segregeringen, där de egentligen ska 

främja en god utveckling och stödja dessa människors kamp för att minska klyftorna i 

samhället. Lösningen eller målet som hon kommer med är att hindra immigranterna flytta 

eller bosätta sig i de utsatta områdena eftersom att dessa områden uppfattas vara 

problematiska. Å andra sidan ser andra forskare på detta förslag som ett erkännande av 
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problemet i de områdena, det vill säga genom att hindra flytten till dessa områden är som att 

säga – ja, det är problem i dessa områden, så flytta inte hit, med andra ord (Palander, 

2006:254) Genom att placera människor i olika områden, separera de ifrån sina nära, är bara 

ett sätt att skapa förvirring och isolering från samhället.   

Ibrahim beskriver lyckade kulturmöten genom meningen ”till vår restaurang kommer folk 

från överallt och alla äter kebab” Han nämner en maträtt som finns mestadels hos 

immigranternas kultur – kebab. Och menar att oavsett folkgrupp äter de flesta människorna 

kebab i den restaurangen eller generellt i Sverige gör man det. Barths diskuterade 

kulturmöten, kan ha skett genom maträtten kebab (Barth, 1969:15–16). 

Informanten Ibrahim har en relativt lik position och tankar som Ronjas, när det gäller 

familjens och andra sociala relationers i hans liv. Han nämner att han egentligen kunde jobba 

inom byggbranschen, då han tycker om att rita och mäta.  

Jag kunde inte säga till min pappa att jag inte vill jobba hos honom, för att 

han behöver min hjälp. Jag har jobbat hos honom sen dag ett då jag kom till 

Sverige. Han har lärt mig allt och nu klarar han inte vara ensam. Jag har 

mina bröder men de kan ju inte så mycket. Grejen är jag är rätt bra på att 

rita och matte. Min bildlärare ville att jag skulle tänka jobba som arkitekt 

eller ingenjör då jag hade också bra matte. Och jag tänkte på det länge, men 

sen så såg jag att jag behöver pengar just nu, men kanske kan jag om några 

år söka en utbildning, kanske tills dess klarar pappa vara ensam med mina 

bröder  

        (Ibrahim – 21 november 2018) 

Dessutom har Ibrahim skjutit upp sina drömmar för sin pappas bästa och jobbar hos honom 

för att kunna försörja sin familj. Detta kunde han ha gjort på olika sätt. Exempelvis menar 

Rosales i sin avhandling att möjligheten till sommarjobben i Botkyrka för ungdomarna borde 

ökas. Därmed förväntas de få chansen att skaffa sig nya sociala nätverk och även hittar nya 

intressen. Ibrahim kunde jobba inom olika områden och ta reda på sina intressen, samtidigt 

som han även försörjer sin familj. Rosales hävdar att detta är ett sätt att ge utländska 

ungdomarna chansen till att komma in i samhället, både ekonomiskt och socialt, samt även 

kulturellt (Rosales, 2004:29–30).  

Ena sidan tänker man på att Ibrahim har tack vare sin pappa hittat det jobbet han idag har, å 

andra sidan undrar man hur det skulle ha varit ifall han själv tog första steget på arbets-
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marknaden. Dock kommer man fram till att det ekonomiska kapitalet har konverterats av det 

sociala såsom Bourdieu påpekar. Däremot ifrågasätter Barth gränsbegreppet och menar att 

kontakten mellan den egna etniska gruppen och ”de andra” har betydande roll, där 

anpassningen egentligen skapas i förhållande till dessa två sidornas samarbete med varandra. I 

Ibrahims fall har han tagit det pappan har gett honom och inte haft viljan att gå i 

kommunikation med andra som inte är lika honom (Barth, 1969:15–16). 

Vid sidan av svårigheterna med den kulturella integreringen finns det även sociala 

integreringen. Palander menar att om man tänker på individnivån, där några har kunnat 

integrera sig kulturellt i det nya samhället men ändå är utanför som i sin tur är beroende av 

den sociala integreringen. Det vill säga är integreringen inte en begränsad process, utan det 

finns olika sätt att integrera sig i det nya samhället. Ibrahim menar att kulturellt och socialt 

känner han och familjen sig bundna till Fittja området eftersom att det är där de känner 

tillhörigheten och lojaliteteten (Palander, 2006:92–93). 

De flesta vågar ju inte välja ett annat område än Fittja eller Hallunda för att 

de känner att de inte klarar sig då… alltså kanske är de rädda för att deras 

svenska inte är tillräckligt för det området eller kulturmässigt att de endast 

passar att vara i Fittja 

      (Ibrahim – 21 november 2018) 

Allt ansvar läggs på immigranterna och de flesta förväntar sig att så fort dessa människor har 

kommit in i landet, så ska de vara en del av samhället. Däremot menar Ibrahim att detta inte är 

så enkelt som man tror eftersom att de tillskrivna identiteterna och den kulturen som man 

uppfostras med, inte kan förändras på kort tid. Dessutom behöver dessa stöd och information 

samt lite mod, då de inte känner tillhörigheten och tryggheten i andra områdena, med andra 

grupper i samhället. Han menar med andra ord att kultur är våra intressen, beteenden, åsikter 

som bildar vår kultur såsom Barth resonerar kring begreppet kultur (1969:13). Oavsett hur 

personen ser ut eller vad den än sysslar med, så länge den presenterar sig vara en av gruppen 

anses den ha samma tankar och värderingar om i princip allt. Barth hävdar att värderingar 

utgör en stor del av en grupp, det vill säga vilka åsikter, synsätt man har som en individ är 

beroende av vilken grupp man egentligen tillhör (Barth 1969:15).  

I avhandlingen ”Stadens rasifiering” påpekar Molina att kulturella identiteter är baserade på 

klass, språk, kön och ras. Hon hävdar därmed att vissa utomeuropeiska grupper oftast klassas 

som underordnande den svenska. Därför kan en av anledningarna till flytten till det 

segregerade området vara att dessa människor inte ”vågar” kulturellt och socialt integrera sig i 
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det svenska samhället. Det vill säga att de på något sätt är medvetna om deras ”underordnande 

roll” och flyttar därför inte till områdena där etnisk svenska individer befinner sig (Molina, 

1997:52). 

Informanten Gabriel menar att stödet från släktingar och familjen finns till en viss del i livet, 

det vill säga de sociala nätverken ska alltid finnas med, men senare när man väl har kommit in 

på arbetsmarknaden är man helt ensam. Det har inte varit svårt för honom eftersom att han 

hade flyttat till Sverige i en ganska ung ålder, ”den svåraste delen bar min mamma” säger han.  

… min mamma har haft ett jävligt svårt liv. Jag var bara 5 år och minns typ 

ingenting, bara första dagarna när jag lekte med mina kusiner och såg 

mamma gråta då och då. Jag ville inte att hon skulle gråta alls, men helt 

plötsligt hade vårt liv varit förstörd efter pappas död. Jag lovade henne att ta 

hand om henne då, minns jag… Idag jobbar jag som kvalificerad 

handläggare i migrationsverket. Mina morbröder tog hand om vår ekonomi 

hemma, till en vis del. Däremot var det jag som kämpade med studierna och 

fick jobbet i migrationsverket genom en praktikperiod där jag fick chansen 

att visa mina teoretiska kunskaper och senare fick även jobbet 

       (Gabriel – 26 november 2018) 

De sociala nätverken i Gabriels liv har underlättat hans och mammans liv på ett annat sätt än 

som Gabriel tänker på. Han menar att hjälpen har varit med det ekonomiska, men detta 

innebär att tack vare dessa nätverk och deras praktiska stöd och information har de kunnat gå 

genom migrationsprocessen och skapa ett stabilt liv i Sverige. Molina beskriver denna process 

som ett första steg för anpassning till det nya samhället (Molina, 1997:89).  

Å andra sidan kommer Pripp med en modell där han beskriver hur segregationen kommer till, 

vilket samtidigt förklarar även hinder som påträffas i processen. Enligt honom är kunskap en 

viktig del i processen, och menar att utan kunskap framkommer heller ingen erfarenhet. Det 

vill säga med hans ord, brist på kompetens leder till arbetslöshet som vidare medför 

utanförskap eller segregering. I Gabriels fall hade han utbildat sig till sitt yrke och senare fick 

även jobba med det. Å andra sidan skriver Pripp att i de segregerade områdena är denna 

modell fungerande, att de flesta egentligen följer denna process och tillslut hamnar i de 

segregerade områdena och isoleras från samhället (Pripp, 2004:13–14). 

Gabriels strategi var att utnyttja sina sociala nätverk under migrationsprocessen, det vill säga 

få den behövda hjälpen från början för att underlätta integreringen i det främmande samhället. 



 32 

Därefter kunde han både socialt eller kulturellt integrera sig i samhället och senare 

tillsammans med utbildningskapital kunnat få ett stabilt ekonomiskt liv. Bourdieu menar att 

relationen mellan olika grupper och kapital är föränderliga. Det vill säga olika grupper till en 

vis del finns som stöd och det är individen själv som avgör om hen vill följa med eller inte. 

Samtidigt som man kan återigen avgöra värdet av kapitalarterna och konvertera dem vid olika 

situationer. Dessutom har Gabriel konverterat utbildningskapitalet till det ekonomiska, vid 

sidan av det sociala kapitalets stöd från början (Broady, 1991:170–180). 

Enligt Gabriel är Fittja och andra segregerade områden i kommunen i behov av hjälp med 

anpassningen i det svenska samhället. Invånarna har ingen aning om vad som egentligen 

pågår just nu, säger han. Det man undrar i det här fallet är, vet de egentligen att segregation är 

något negativt? Gabriel beskriver sina tankar kring ämnet såhär; 

Immigranterna här har ingen aning om vad som egentligen pågår just nu, 

eftersom att alla vill vara nära sina släktingar och plötsligt har alla då 

hamnat på en och samma plats. Jag vet inte ens om de läser vad som sägs 

om invandrarna, eller sina rättigheter och skyldigheter i landet. Det enda 

som jag ser, är människor som tar sig till ett europeiskt land och sätter igång 

med att tjäna pengar, försörja familjen och samtidigt skicka lite till 

hemlandet, inget mer än det. Det som står i media idag är till en stor del 

sanning. Men allt ansvar kan ju inte bara läggas på dessa människor och 

tvinga dem glömma bort sitt egna och koncentrera sig bara på det som finns 

här, vi måste samarbeta och hjälpa varandra och inte kränka istället 

       (Gabriel – 26 november 2018) 

Dock vill Gabriel att immigranterna ska informeras om vad som pågår och hur situationen 

ligger till. Dessutom menar även Pripp att immigranterna under denna process lämnas helt 

ensamma av majoritetsbefolkningen. Han menar att nästan ingen blandar sig i hur 

immigranterna skall integrera sig på alla möjliga sätt, utan de endast vill att de bör integrera 

sig. Molina diskuterade makten kulturen har över individen. Däremot påpekar Pripp 

maktfrågan som egentligen handlar om vem som har tolkningsföreträdet i processen, när det 

gäller individens självuppfattning och omvärldens dominerande uppfattning. Det vill säga hur 

immigranterna ser på sig själva under denna processen och hur media och andra utanför 

uppfattar denna process. 

Utifrån Pripps resonemang blir Gabriels citat ganska relevant, eftersom att immigranterna 

enligt Gabriel är inte medvetna om deras delaktighet i samhället och att de på något sätt måste 
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integrera sig och bli en del av samhället. Han menar att de flesta kanske inte vet sina 

rättigheter och skyldigheter, vilket är helt normalt då de är uppväxta med en annan kultur och 

har därför svårt att anpassa sig snabbt. Å andra sidan medias uppfattning som spelar en stor 

roll i hela processen, där de egentligen blir presenterade på ett fel sätt till omvärlden, vilket 

försvårar situationen istället för att stödja kampen (Pripp, 2005:12–13). 

Dessutom utgår man ifrån att immigranterna inte har tillräckligt med kunskap om sina 

rättigheter och skyldigheter, vilket kan beskrivas som en grupp med låg utbildningsnivå. Dels 

har media presenterat immigranterna som resurssvaga människor och även förklaringar av 

Gabriel kan definieras på det sättet. Bourdieu menar därför att grupper eller individer med låg 

utbildningsnivå, lyckas även inte med andra kapitalen. Med undantag av det sociala kapitalet 

kan de på något sätt nå det ekonomiska. Resurssvaga immigranterna i det här fallet blir 

synonym till lågutbildade immigranterna som har det därför svårare att integrera sig i 

samhället (Broady, 1998:8–10). 

Dessutom har informanterna fått det mesta stödet av sina sociala nätverk och nämner att utan 

dessa kontakter är det svårt att klara sig i ett främmande land. Däremot ser de samtidigt sina 

anhöriga som ett hinder för integreringen i samhället eftersom att ibland har de varit tvungna 

att skjuta upp sina drömmar för att vara med den egna gruppen. Exempelvis Ibrahim som ville 

jobba inom ett annat yrke, men som har varit ”tvungen” att hjälpa sin pappa i hans restaurang.  

När det gäller media, tycker nästan alla informanter att den negativa bilden förstör för de 

flesta immigranter som är bosatta i de segregerade områdena. Enligt dem leder detta givetvis 

till olika svårigheter för immigranterna att anpassa sig i det nya landet. Såsom Gabriel 

nämner, är dessa människor inte medvetna om hur situationen ligger till och kämpar endast 

för sin familj.  

6. Slutdiskussion  

Vi kan utifrån intervjuerna få förståelsen av att immigranter har svårt att lämna sina tillskrivna 

identiteter bakom sig i hemlandet och integrera sig i det främmande landets tillskrivna 

identiteter. Eftersom att alla vi uppfostras på olika sätt, och har med oss våra sociala, 

ekonomiska och kulturella kapital, som senare också lär de kommande generationer. Dessa 

går inte att förändras på kort tid, med det går att anpassas. Vi bör lära oss och anpassa oss till 

den kultur och omgivning vi flyttar till, det vill säga integrera oss till det främmande 

samhället och leva utifrån de förutsättningarna.  
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Integreringen för immigranterna anses vara problematiska eftersom att deras underordnade 

roll alltid följer med dem, menar forskarna. Detta börjar vid ankomsten till Sverige då dessa 

placeras i bestämda platser utifrån deras ras och klass, vilket i sin tur medför kategoriseringar 

och klyftor bland olika folkgrupper. Det vill säga oavsett hur mycket de än försöker anpassa 

sina kulturer, villkor eller språk, anses de vara den avvikande gruppen i samhället.  

Däremot medför uppdelningarna i samhället olika konsekvenser. Detta skapar inte bara 

ekonomiska skillnader mellan olika grupper och individer, utan även kulturella och sociala 

skillnader. Dessutom är samspelet mellan ”kulturer” är viktiga. Detta har betydelsen att vi bör 

kommunicera med varandra och respektera varandras åsikter, även om vi inte vill göra det. 

Att vi slutar tänka eller se världen utifrån ett perspektiv, och istället tänker globalt, där ingen 

”vi och de” finns utan alla vi är människor och alla vi har något att dela med varandra.  

Den sociala och kulturella integreringen är delvis en jobbig process för de flesta 

immigranterna, där de mestadels umgås med sin egen grupp och prioriterade fasta banden 

mellan den egna gruppen före andra i samhället. Ungdomar i de segregerade områdena har 

svårt att integrera sig på alla möjliga sätt, och har inga stora framtidsplaner när det gäller 

utbildning och karriär. Dessutom är de påverkade av sina egna föräldrar eller andra vuxna, 

och planerar därför att jobba inom bygg- eller restaurangbranschen, skola eller sjukhus som 

sjuk- eller barnsköterskor, taxi- och bussförare etcetera. Enligt forskarna och även 

informanterna är immigranterna i de segregerade områdena därför bundna till sina sociala 

nätverk, där drömmarna därför inte går längre än det de hittills har sett och ser i omgivningen.   

Å andra sidan utifrån den tidigare forskningen och teorierna kan man dra slutsatsen att 

kunskap och utbildning är en viktig faktor i integreringen. Enligt modellen behöver man 

kunskap för att få tillgång till ett jobb, i annat fall leder det till arbetslöshet vilket även medför 

segregation. I de segregerade områdena anses vara immigranter med lågutbildningsnivå och 

på så sätt även ekonomiskt svaga människor. Dock är likaså informanterna i studien heller 

inga överklassmänniskor. De är arbetsklassmänniskor som för det mesta jobbar inom yrken 

som påpekas vara för utlänningarna, det vill säga pizzabagare, kassörska, taxiförare etcetera. 

Därefter är även deras föräldrar inte högutbildade och jobbar inom dessa branscher eller är 

arbetslösa, vilket övergår till barnen. Eftersom att enligt teorin står föräldrarna som en 

förebild för sina barn och påverkar även deras synsätt i deras framtidsplaner. Detta blir som 

en regel, föräldrar med lågutbildning och som inte har särskilt bra jobb eller inget jobb alls, 

hamnar i slutändan i de segregerade områdena.  
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Dessutom kommer jag även fram till med hjälp av informanternas resonemang och andra 

studier, att medias föreställning om både bostadsområdet och immigranterna är en annan 

anledning till segregationen i området. Informanterna nämner att den negativa bilden som ges 

om de, påverkar synen på dem negativt, det vill säga att detta drabbar alla immigranter som 

bor på de segregerade områden, som inte kanske har hög kriminalitet eller är arbetslösa men 

påpekas vara det eftersom att de bor på dessa områden. De menar att det borde skrivas och 

visas positiva bilder om förorter och immigranter för att integreringen blir enklare, då det 

negativa endast leder till att immigranterna inte vågar integrera sig på grund av sin 

underordnande roll i samhället.  

Slutligen är det mycket som påverkar integreringsprocessen. Dels de tillskrivna identiteter 

som inte kan ”flyttas över” till det nya landet, medias föreställning om dessa människor samt 

de lågutbildade immigranter som väljer att bosätta sig i de segregerade områdena eftersom 

dem inte tjänar lika mycket som andra i samhället.  
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Intervjudatum: 26 november 2018 
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Yrke: Lagerpersonal 

Ålder: 34 år 

Kön: Kvinna 
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8. Bilaga   

 

Intervjufrågor 

 

Del 1 – Bakgrund 

1. Namn och ålder? 

2. Etnisk tillhörighet? Egna och föräldrarnas?  

3. Berätta om din sysselsättning. Jobbar, studerar eller är du arbetslös? 

 

Del 2 – Dina erfarenheter och uppfattningar 

1. Kan du berätta lite om hur det kom sig att du hamnade i Fittja? Valde du själv att bosätta 

dig i just Fittja, eller var det andra omständigheter som spelade in?  

2. Hur skulle du beskriva Fittja? Hur är utemiljön? Kommunikationerna? Hur är tillgången till 

affärer, bankkontor etc.? 

3. Ditt boende då - Kan du berätta lite om det? Är det bostadsrätt eller hyresrätt, höghus eller 

låghus? 

4. Hur länge har du bott i här och bor du med din familj / vänner eller ensam? Kan du berätta 

om hur du upplevde området och människorna när du flyttade hit?  

5. Hur skulle du beskriva området och människorna idag? Trivs du? Vad tror du att detta 

beror på? 

6. Ser du några för- och nackdelar med att bo i Fittja? 

7. Hur tycker du dessa påverkar dig, i så fall på vilket sätt?  

 

Del 3 – Andras föreställningar 

1. Vad tror du din familj, släkt, vänner eller dina kollegor tycker om området? Var bor de isf? 

2. Hur tror du det kommer sig att de uppfattar Fittja på det sättet? 

3. Tror du att man skulle betraktat Fittja som ett finare och bättre område, om det exempelvis 

var etniska svenskar som bosatte sig där? 

4. Hur tror du att media eller rykten påverkar på människors syn på Fittja? Hur mycket 

påverkar de utomstående faktorerna tror du? 
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