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Abstract 
 
This thesis is based on thirteen qualitative interviews with civil servants and politicians. The purpose of the study is 
to research these informants’ attitudes towards integration and their reflections about immigrants’ lower chances in 
an ethnically segregated housing and labour market. The theoretical frame of references is based on social 
constructionism and focuses on including and excluding power structures. The empirical material provides both 
structural and cultural explanations to immigrants’ problems as regards inclusion in Swedish society.  The informants 
talk about integration as a mutual process and emphasise everybody’s responsibility. Despite this interpretation, 
comprehensions based on imagined differences between immigrants and natives appear, as well as immigrants’ losses 
in language, educational background and unequal gender structures. These common sense understandings may conceal 
unequal structures and discriminating practices in Swedish society. 
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Inledning 
Integration är ett begrepp som i allt större utsträckning lyfts fram i samhällsdebatten. Den 
formella värdegrunden som uttrycker allas likvärdighet och rätt till delaktighet realiseras inte alltid 
i praktiken, vilket tar sig uttryck exempelvis på en segregerad bostads- och arbetsmarknad. För att 
motverka utanförskap och främja lika möjligheter i samhället krävs aktiva åtgärder och en ständig 
diskussion av problematiken. Integrationsfrågan har lyfts fram i Nyköpings kommun och lett till 
ett utvärderingsuppdrag där integrationen ska kartläggas. Då en kommunal projektgrupp 
utvärderar hur integrationen fungerar i kommunen som geografiskt område har jag valt att 
fokusera på kommunen som organisation. Detta genom att undersöka hur politiker och 
tjänstemän reflekterar kring integration och invandrares sämre möjligheter och livsvillkor i 
samhället. Dessas föreställningar och förklaringsmodeller om vad integration är och deras 
definitioner av problematiken är relevanta för hur de sedan överför sina tankar i social handling 
och hur kommunens integrationsarbete därmed struktureras. Därför blir ett intressant 
forskningsfokus kommunala beslutsfattares tankar kring problematiken, vilken bild dessa har av 
individer med utländsk bakgrund och hur de förklarar social ojämlikhet. Vilka tankar finns bland 
politiker och tjänstemän kring integration: vem ska integreras och hur? 

Bakgrund 
I Nyköpings kommun har cirka 11,5 % (5 733) av de 49 816 invånarna utländsk bakgrund.1 I 
Integrationsplanen författad 2002 framställs vissa brister i integrationen, bland annat på bostads- 
och arbetsmarknaden.2 En segregerad bostadsmarknad beskrivs med en stor 
boendekoncentration av invånare med utländsk bakgrund i områdena Herrhagen, Brandkärr och 
Stenkulla.3 Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån 2005 är denna boendekoncentration 
fortfarande gällande.4 Aktuella siffror visar även att andelen öppet arbetslösa 20-64 åringar i 
kommunen är för individer med utländsk bakgrund (7,1 %) högre än för individer med svensk 
bakgrund (3,8 %).5 Det är även fler kvinnor med utländsk bakgrund (6,0 %) som är öppet 
arbetslösa än infödda kvinnor (3,2 %).6 De integrationsbrister som framkommer i 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån 2005, BEFPAK-folkmängd, 2005-12-31.
2 Integrationsplan (Nyköping: Nyköpings kommun, 2002), s, 7-30. 
3 Ibid, s, 15-16. 
4 I dessa områden uppgår procentuellt antal boende med utländsk bakgrund till 43.6, 35.9 respektive 17.5 procent. 
Detta i förhållande till kommunens övriga 23 områden där 0-11 procent av de boende har utländsk bakgrund. 
Statistiska centralbyrån 2005, BEFPAK-folkmängd, 2005-12-31. 
5 Integrationsverkets statistikdatabas: 
http://ivpxweb.digitalinformation.se/Dialog/varval.asp?ma=arb07&ti=Andel+%28%25%29+%F6ppet+arbetsl%F
6sa+20%2D64+%E5ringar+efter+kommun%2C+utl%E4ndsk+och+svensk+bakgrund%2C+%E5r++och+k%F6
n&path=../Database/Integrationsverket/Arbetslivet/Arbetsl%F6shet/&lang=1, 2007-01-10, kl. 17.49. 
6 Ibid: 2007-01-17, kl. 13.11. 

http://ivpxweb.digitalinformation.se/Dialog/varval.asp?ma=arb07&ti=Andel+%28%25%29+%F6ppet+arbetsl%F6sa+20%2D64+%E5ringar+efter+kommun%2C+utl%E4ndsk+och+svensk+bakgrund%2C+%E5r++och+k%F6n&path=../Database/Integrationsverket/Arbetslivet/Arbetsl%F6shet/&lang=1
http://ivpxweb.digitalinformation.se/Dialog/varval.asp?ma=arb07&ti=Andel+%28%25%29+%F6ppet+arbetsl%F6sa+20%2D64+%E5ringar+efter+kommun%2C+utl%E4ndsk+och+svensk+bakgrund%2C+%E5r++och+k%F6n&path=../Database/Integrationsverket/Arbetslivet/Arbetsl%F6shet/&lang=1
http://ivpxweb.digitalinformation.se/Dialog/varval.asp?ma=arb07&ti=Andel+%28%25%29+%F6ppet+arbetsl%F6sa+20%2D64+%E5ringar+efter+kommun%2C+utl%E4ndsk+och+svensk+bakgrund%2C+%E5r++och+k%F6n&path=../Database/Integrationsverket/Arbetslivet/Arbetsl%F6shet/&lang=1
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Integrationsplanens kartläggningsdel kan därmed utifrån aktuella statistiska uppgifter tolkas vara 
fortfarande rådande. 
 
Utifrån den bakgrund som beskrivs i Integrationsplanen är långsiktiga mål och strategier för att 
förbättra integrationen formulerade framför allt inom områdena: Barn och ungdomar, Arbetslösa, 
Kvinnor och Äldre. De långsiktiga mål som beskrivs här är följande: 

BARN OCH UNGDOMAR: Barn och ungdomar ska efter ”förberedelseklass” ha tillräckligt 
goda kunskaper i svenska språket och den svenska kulturen för att individuellt kunna 
tillgodogöra sig den ordinarie undervisning och de aktiviteter som förekommer på respektive 
nivå. 

ARBETSLÖSA: Senast 2003 ska alla arbetslösa, under introduktionsperioden, få sina 
kunskaper validerade. Senast 2005 ska 90 % av de arbetslösa vid introduktionsperiodens slut få 
eget arbete eller bedriva studier. 

KVINNOR: Nyköpings kommun skall vara en jämställd kommun där kvinnor skall känna sig 
trygga, våga och kunna bryta sin isolering samt ha kännedom om det svenska samhället, 
lagstiftningen och svensk jämställdhet. 

ÄLDRE: Alla ska ha en värdig ålderdom. 50 % av dem som är över 65 år ska delta i 
språkträning.7

Även allmänna ambitioner definieras: 
– Att inte tolerera rasism i Nyköpings kommun. 
– Att informera om och uppmuntra till deltagande i den demokratiska processen. 
– Att uppmuntra det egna initiativet för att nå integration. 
– Att uppnå en ömsesidig förståelse mellan flyktingar/invandrare och övriga svenskar. 
– Att ge ett värdigt mottagande och bemötande från kommunens verksamheter. 
– Att introduktionen av flyktingar och invandrare påbörjas omedelbart. 
– Att ge förutsättningar för en god kommunikationsförmåga inför studier och 

yrkesverksamhet. 
– Att kulturmöten kommer till stånd mellan invandrargrupper och föreningsverksamheten i 

Nyköping. 
– Att ta fram en mångfalsdspolicy för att öka mångfalden i de kommunala verksamheterna. 
– Att öka kompetensen om olika kulturer inom kommunens samtliga verksamheter. 
– Att beakta integrationsfrågor i bostadsplaneringen för att bryta segregationen.  
– Att informera och ge kunskaper om olika religioner, kulturer och traditioner till alla 

kommuninvånare.8 
 

En revisionsrapport författad i samband med Integrationsplanen behandlar invandrares 
integration på arbetsmarknaden. I denna framkommer att många invandrare har svårigheter att få 
arbete på den ordinarie arbetsmarknaden och att enbart 7 % av de flyktingar och invandrare som 
kommit till Nyköping efter 1999 har fått ett reguljärt arbete.9 I uppgifter från divisionen Stöd och 
Utveckling i Nyköping var år 2006 23 % av de invandrare och flyktingar som anlänt inom en 
treårsperiod självförsörjande efter introduktionsperioden,10 vilket är en förbättring i förhållande 
till uppgifterna i revisionsrapporten, men fortfarande väldigt låga och långt ifrån de 90 % som var 
det uppsatta som målet i Integrationsplanen. Det poängteras i revisionsrapporten att för att bättre 

                                                 
7 Integrationsplan, s, 32-34. 
8 Ibid, s, 31. 
9 Kerstin Svensson, Invandrares integration på arbetsmarknaden – hur invandrare och deras kompetens tas tillvara (Nyköping: 
Nyköpings kommun, 2002), s, 3 ff. 
10 Stöd och Utveckling, Uppföljning Integrationsinsatser, 2006. t.o.m. 2006-03-31 (Nyköping: Nyköpings kommun, 2006) 
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tillvarata invandrares kompetens på arbetsmarknaden krävs vidare problematisering bland annat 
av invandrarkvinnors sämre möjligheter på arbetsmarknaden och att kommunen som helhet bör 
ta ett större ansvar för att underlätta för invandrare att komma in på arbetsmarknaden.11

 
Den bild som framkommer i de kommunala kartläggningarna är brister i integrationen framför 
allt inom områdena arbete, bostad, hälsa, ekonomi samt tillgång till samhällets tjänster. Områden 
som är relevanta att följa upp, för att främja integrationen. Dessa uppgifter om hur det fungerar i 
Nyköping stämmer överens med nationella studier av integration i landet som helhet. Till 
exempel framkommer det i slutbetänkandet av Utredningen om makt, integration och strukturell 
diskriminering 2006 att boendesegregation och ojämlika möjligheter utifrån etnisk bakgrund till 
arbete, studier, hälsa och så vidare är generella problematiker nationellt,12  vilket innebär att 
brister i integrationen i Nyköpings kommun även kan relateras till nationella dilemman där ett 
förbättringsarbete bör ske både på ett lokalt och på ett nationellt plan. 
 
Integrationsplanen följdes upp i en rapport 2004 med svar från de olika nämnderna om hur dessa 
arbetar med integration.13 I övrigt har det sedan Integrationsplanen författats inte skett några 
övergripande utredningar kring hur integrationen fungerar i kommunen. Den segregation och de 
ojämlika livsvillkor som beskrivits är därmed relevanta att uppmärksamma och följa upp. Detta 
görs kommunalt genom att Social- och arbetsmarknadsnämnden, på uppdrag av 
Kommunfullmäktige, gett nämndansvarig tjänsteman ansvar att utföra en uppföljning av 
Integrationsplanen för förslag till revidering 2007.14 En viktig aspekt för att planens målsättningar 
och visioner ska uppfyllas är att det finns en kunskap och implementering av denna i alla delar av 
den kommunala organisationen, där politiker och tjänstemän måste kunna förstå och förmedla 
utifrån vilka hållpunkter produktionen ska utforma sitt arbete. Därmed blir ett intressant 
studiefokus hur denna målgrupp tolkar integrationsproblematiken.  

Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka hur kommunala tjänstemän och politiker förhåller sig till 

integration och hur de reflekterar kring invandrares sämre villkor framför allt på bostads- 

och arbetsmarknaden. Detta med ett fokus på dessas särskiljande och inkluderande reflektioner 
kring invandrare och integration. Syftet har uppfyllts dels genom att studera Integrationsplanens 
innehåll och andra kommunala dokument rörande integration, men framför allt genom att 
relatera planens visioner till tjänstemän och politikers uppfattningar och förhållningssätt till 
problematiken. Då studien bygger på kvalitativa intervjuer är informanternas förståelser i fokus 

                                                 
11  Kerstin Svensson, s, 4. 
12 Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och 
social sammanhållning (Stockholm: SOU 2006:79), s, 14-19. 
13  Social- och arbetsmarknadsnämnden, Dnr 04/SAN11 (Nyköping: Nyköpings kommun) 
14 Ibid, Dnr SAN 04/11 (Nyköping: Nyköpings kommun) 
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och därmed kan inte redogöras hur dessas förhållningssätt uttrycks i social praktik i form av 
konkret yrkesutövning. Däremot kan informanternas förklaringsmodeller och 
problemformuleringar kring social ojämlikhet utifrån ett analytiskt fokus leda till en diskussion 
om vad det skulle kunna innebära om dessa förståelser omsätts i social praktik. 
 
Centrala frågeställningar är: 

o Hur uppfattar informanterna problematiken kring integration och vilka 
förklaringsmodeller använder de till invandrares sämre sociala och ekonomiska 
villkor på bostads- och arbetsmarknaden? 

o Vem förstås vara ansvarig för att förändra det som upplevs problematiskt? Det 
vill säga; vem ses som ansvarig för en god integration? 

o Hur reflekterar informanterna kring invandrare och rasism – i särskiljande eller 
inkluderande termer? 

o Vilken förståelse har informanterna av invandrarkvinnors integration och hur 
förklaras dessas svårigheter till delaktighet i det svenska samhället? 

Teoretisk referensram 
Studiens grundläggande ingång och utgångspunkt för definitioner av centrala begrepp bygger på 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Referensramen syftar till av vara ett teoretiskt redskap för 
att lyfta fram faktorer som påverkar social ojämlikhet genom ett kritiskt ifrågasättande av normer 
och kategoriseringar som oreflekterat kan förefalla som självklara. Utifrån denna teoretiska 
ingång kan integrationen granskas med utgångspunkt i en förståelse av att den sociala ordningen 
är något vi tillsammans skapar och reproducerar i olika maktordningar och på det sättet frångå 
etniska och kulturella förklaringsmodeller till strukturell ojämlikhet. 
 
Våra kategoriseringar är enligt socialkonstruktivismen något vi skapar i social interaktion och 
skulle kunna se annorlunda ut i en annan kontext.15 I studien använder jag detta perspektiv 
genom förståelsen att de till synes självklara föreställningar som figurerar i våra medvetanden är 
konstruerade och utgår från ett kritiskt förhållningssätt till dessa. Att tillhöra eller att bli tillskriven 
tillhörighet i en grupp, utefter exempelvis etniska, nationella eller religiösa bedömningsgrunder, 
innebär därmed inte att tillhörigheten bygger på biologiska gemensamma nämnare eller är fixerat 
vid ett bestämt ursprung, utan snarare på socialt skapade kriterier som ständigt skapas och 
reproduceras eller förändras i social interaktion. Socialkonstruktivism bygger även på en kritisk 
inställning till självklar kunskap, med vilket menas att världen bara är tillgänglig för oss via våra 
socialt skapade kategoriseringar.16 För att förstå och begripliggöra vardagsvärlden och för att 
kunna kommunicera med andra skapar vi kategorier och fyller dem med mening. Den komplexa 
                                                 
15 Vivien Burr, Social constructionism (London: Routledge, 2003), s, 3-4. 
16 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), s, 
11-12. 
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sociala världen görs begriplig genom dessa common sense förståelser, en slags tyst underförstådd 
enighet om företeelser och fenomens betydelse. Dominerande föreställningar i samhället som 
bygger på common sense reflekterar vi vanligtvis inte kring hur dessa uppstår och varför, vilket till 
viss del är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla relationer och bibehålla rutinen i våra liv. 
 
Zygmunt Bauman menar att genom sociologiska studier kan individuella levnadshistorier 
sammanföras och dess koppling till varandra synliggöras. På så sätt kan dessa vardagsfenomen 
studeras och common sense, våra förgivet tagna föreställningar, kan ifrågasättas och leda till större 
insikter om fenomens komplexitet. Bauman menar vidare att makten i common sense bygger på att 
våra föreställningar förstås som självklara och dess praxis blir på så vis självbekräftande. Han 
poängterar fördelarna med att främmandegöra det välbekanta och övervinna det sunda förnuftets 
begränsningar, exempelvis en större självinsikt och förståelse för det omgivande samhället. Det 
kan också ha en ”destabiliserande effekt på rådande maktrelationer” med vilket menas att en 
förståelse av att det som ter sig naturligt har skapats med hjälp av människors makt och resurser 
som kan synliggöra att självklara ”kunskaper”, normer och värderingar snarare är flytande och 
skulle kunna få en helt annan innebörd i ett annat socialt sammanhang.17 Den formella 
integrationspolitiska diskursen i Sverige bygger på en generell välfärdspolitik som framhåller allas 
lika värde och rätt till delaktighet.18 Parallellt med denna existerar dock en common sense förståelse 
där invandrarnas olikhet pekas ut som problemet och görs till föremål för åtgärder vilka snarare 
lutar åt assimilationsåtgärder – att de Andra bör anpassa sig bland annat genom att implementera 
svenska värderingar och lära sig det svenska språket. Dessa sociala konventioner tenderar att 
utgöra en dominerande diskurs då den även är inbakad i sociala institutioner och fyller funktionen 
att hävda en positiv självbild och markera gränser kring vem som är svensk och inte i 
inkluderande och exkluderande processer som bygger på maktrelationer.19 Det som framställs 
som självklart i informanternas utsagor är därför relevant att studera då dessa delvis ingår i en 
större samhällsdiskurs om invandrare och integration. Då politiker och tjänstemän dessutom till 
viss del har tolkningsföreträde genom deras offentliga positioner är det relevant att sätta dessas 
förståelser i samband då de har möjlighet att förändra eller reproducera dessa diskurser.   
 
De kontextuella normsystem och föreställningsvärldar som vi skapar i social samverkan påverkar 
även våra sociala handlingar. Verkligheten konstrueras dessutom utifrån flera sociala faktorer som 
makt och intressen.20 Med andra ord blir det intressanta i studiesammanhanget att se till 

                                                 
17 Zygmunt Bauman, & Tim May, Att tänka sociologiskt, 2:a uppl. (Göteborg: Korpen, 2004), s, 16-25. 
18 Invandrarpolitiska kommittén, Sverige, framtiden och mångfalden (Stockholm:SOU 1996:55), s, 10 ff, 354-355. 
19 Ylva Brune ”Nyheter om drömlandet, dess invånare och invandrare”, Orientalism på svenska, red. Moa Matthis 
(Stockholm: Ordfront, 2005), s, 87-103 & Fredrik Hertzberg, Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare 
förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad (Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2003), kap 2, kap 4, 170, 216-227 & 
Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Integrationens svarta bok, s, 243-251.  
20  Søren Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv (Malmö: Liber ekonomi, 2001), s, 
93. 



 6

informanternas verklighetsuppfattning då dessa uppfattningar leder till social handling. Handling 
som struktureras utifrån personliga och strukturella mål, föreställningar och intressen. Vad som 
framkommer i analysen ska utifrån detta perspektiv inte förstås som en ”definitiv verklighet” utan 
snarare som en möjlig bild av verkligheten baserad på informanternas förståelse av denna. 
Beskrivningar av följande centrala begrepp; integration, invandrare och invandrarkvinnor, tolkas 
och definieras utifrån ovanstående grundresonemang. 

Integration 
Integration är ett komplext begrepp som jag här avser tydliggöra hur det i studien tolkas utifrån ett 
strukturellt perspektiv. Detta innebär en förståelse av att exkluderande strukturer i det svenska 
samhället som bygger på stereotyper om den Andre, ger upphov till ojämlika villkor och 
möjligheter, snarare än att invandrares annorlunda kultur eller bristande kompetens skulle utgöra 
orsaksförklaring. Integration blir på så vis ett begrepp som representerar social likvärdighet och 
möjlighet att ta del av samhällets alla resurser på lika villkor oavsett etnisk bakgrund eller social 
tillhörighet. Ett integrerat samhälle skulle därmed kunna betecknas som strukturellt likvärdigt och 
institutionellt tillgängligt för alla även i praktiken och inte enbart som visioner och mål.21

 
Aleksandra Ålund beskriver hur integration kan tolkas utifrån en kulturell eller strukturell aspekt 
och att begreppet etnicitet rymmer flera synsätt: 

Det kulturella elementet – att folkgrupper och medlemmar känner sig subjektivt höra samman i 
frågor om värderingar och bedömningskriterier (etnisk identitet) och det strukturella elementet, 
att det föreligger objektiva materiella grunder för gemensam organisering (liknande intresse) är 
etnicitetens grundläggande element.22

Av dessa två grundvalar utifrån vilka en etnisk kategorisering kan ske menar Ålund att den 
kulturella tillhörigheten tenderar att sammanfalla med den strukturella på en systematiskt 
segregerad arbetsmarknad. Den strukturella ojämlikheten förstärks, påpekar Ålund, samtidigt som 
vi närmar oss varandra kulturellt.23  Den kollektiva gemenskapen utgår då från materiella grunder, 
snarare än kulturella i en hierarki: 

…där den kulturella rangordningen och valfriheten sammanfaller med den strukturella 
placeringen i samhället och de möjligheter som där finns till handa.24

Strukturer i det svenska samhället ger genom denna förståelse upphov till social och ekonomisk 
ojämlikhet på grund av en socioekonomisk hierarki som knyts till invandraridentiteten. Ojämlika 
villkor är därmed ett resultat av strukturella hinder, snarare än kulturella, vilka ger upphov till 
denna segregerade samhällstruktur. Den ojämlikhet som tar sig uttryck exempelvis på bostads- 

                                                 
21 Nihad Bunar, Skolan mitt i förorten: fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism (Eslöv: Symposion, 
2001), s, 65. 
22 Aleksandra Ålund, Skyddsmurar. Etnicitet och klass i invandrarsammanhang (Stockholm: Liber, 1985), s, 33. 
23 Ibid, s, 11, 81. 
24 Ibid, s, 81. 
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och arbetsmarknaden baseras utifrån ett strukturellt perspektiv på etnisk diskriminering och en 
nedskrivning av invandrares kompetens vilket kan osynliggöras genom etniska eller kulturella 
förklaringsmodeller till invandrares sämre positioner. 
 
Motsatt den strukturella förklaringsmodellen är ett förhärskande perspektiv inom ekonomisk 
forskning om arbetsmarknad och invandring kompetensbristperspektivet. Detta innebär förståelsen 
att en individs möjligheter och positionering på arbetsmarknaden förknippas direkt till individens 
produktiva förmåga. Denna förmåga beskrivs som en individs humankapital, vilket enligt logiken 
ökar genom exempelvis utbildning. Varför utomeuropeiska invandrare är arbetslösa i högre 
utsträckning förklaras utifrån detta perspektiv med en för hård politisk reglering av 
arbetsmarknaden samt brister i invandrares kompetens.25 Resonemanget bygger på att dagens 
flexibla arbetsmarknad kräver höga krav på informell kompetens som ”Sverigespecifik 
kompetens” och språkkunskaper, där invandrare förstås inte inneha informell och/eller formell 
kompetens utifrån essentiella föreställningar om en annorlunda kultur. Perspektivet innebär enligt 
Katarina Mattsson att grovt generaliserande stereotyper av icke-västerländska invandrare och 
kulturrasistiska föreställningar fungerar exkluderande i samhället och är en förklaring till 
invandrares högre arbetslöshetsgrad i statistiken. Vidare innebär det att genom att baka in 
resonemanget i marknadens funktionssätt inom ekonomisk humankapitalteori osynliggörs och 
legitimeras denna diskriminering då marknaden förstås neutralt fördela löner och 
karriärmöjligheter till dem som är mest kompetenta och naturaliserar på så vis icke-
västerlänningars lägre löner, högre representation inom lågkvalificerade yrken och sämre 
möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Slutsatsen i Mattssons resonemang blir därmed att 
det inte går att generalisera individers produktivitet och förmåga efter nationalitet, etnicitet och så 
vidare utan att skillnaderna i tillgång till samhället ”snarare är en effekt av just den stereotypa 
indelningen och representationen av människor som kulturellt avlägsna respektive närstående”.26 
Utifrån ovanstående teoretisering kommer kompetensbristperspektivet i studien tolkas som 
problematiskt genom dess påpekanden att kulturen eller språket skulle vara avgörande faktorer 
för den höga statistiken av invandrare utan sysselsättning och hög boendekoncentration av 
invandrare i marginaliserade områden då den strukturella hierarkin osynliggörs.  

Invandrare 
Ett begrepp som återkommer i studien, vilket kommer att användas med viss betänksamhet, är 
begreppet invandrare.  Detta relaterar till flera dimensioner som migration, folk, nation, etnicitet, 
och klass och saknar en vedertagen definition. Nedan följer reflektioner om hur detta begrepp i 
flera sammanhang används generaliserande, där infödda definierar invandraren som avvikande, 

                                                 
25 Katarina Mattsson ”Ekonomisk rasism. Föreställningar om de Andra inom ekonomisk invandrarforskning” Sverige 
och de Andra. Postkoloniala perspektiv, red. Michael Mc Eachrane & Louis Faye (Stockholm: Natur och kultur, 2001), s, 
243 ff. 
26 Katarina Mattsson, s, 248, 244-264. 
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vilket blir negativt då det ringar in olika individer utifrån yttre kännetecken och tillskriver dessa 
inre egenskaper. Utifrån dessa tillskrivningar och föreställningar kan ”invandraridentiteten” följas 
av ett stigma där diskriminering och ojämlika villkor riktas mot dem som föreställs avvika från det 
imaginära svenska. Detta slags föreställningar är knutna kring tankar om kultur och etnicitet, om 
vilka som utifrån hierarkiska föreställningar förstås vara ”kulturellt lika” respektive ”kulturellt 
olika”, vilka som tillhör Oss och vilka som är de Andra. Denna särskiljande och hierarkiserande 
tankemodell ligger till grund för ojämlikhet vilket kan exemplifieras med invandrares sämre 
villkor på bostads- och arbetsmarknaden. Genom att stigmatisera och knyta an invandrares sämre 
villkor till deras tänkta olikhet reproduceras en positiv självbild och social ojämlikhet osynliggörs 
och legitimeras. Hur tjänstemän och politiker reflekterar kring vem som är invandrare och vad 
denna tillhörighet kan innebära är därför relevant för studien. 
 
”Invandrare” är inte ett neutralt begrepp utan fylls av föreställda innebörder och meningar. 
Begreppet kan vara en förenklad term för att förklara utländsk härkomst i ett samlat 
sammanhang, men bygger i många avseenden på ett särskiljande av Vi och de Andra. Detta 
särskiljande har också en hierarkiserande funktion där infödda definierar vem som betraktas som 
invandrare utifrån en norm om imaginär ”svenskhet”.  Alireza Behtoui påpekar att etnisk 
identitet kan stigmatiseras där kroppslig karaktäristika kopplas till en rasifierad särskiljning. Detta 
innebär att infödda, utifrån normer om vad som är svenskt, negativt bedömer den stigmatiserades 
identitet, kapacitet och värde genom att konstruera denne utifrån yttre egenskaper. Vidare, 
fortsätter Behtoui, bygger denna rasifierande process på ett upphöjande av det Egna genom 
föreställningar som förknippar negativa kulturella/biologiska egenskaper med den Andre.27 
Genom detta särskiljande och hierarkiserande kan socioekonomisk ojämlikhet i samhället 
legitimeras genom en tolkning av invandrares underordnade position utifrån kulturella/etniska 
förklaringsmodeller. Dessa (medvetna och omedvetna) föreställningar fyller därmed en funktion i 
att legitimera ojämlika förhållanden där invandrare på grund av en föreställd olikhet diskrimineras 
och exkluderas på olika arenor i samhället. När invandraridentiteten blir den primära i inföddas 
definitioner och yttre karaktäristika sammankopplas med essentiella drag fylls begreppet med 
föreställningar kring en imaginär kollektiv identitet. Denna identitet kan omtalas i både positiva 
och negativa ordalag, men innebär oavsett vilket ett särskiljande där de Andras avlägsna kultur får 
stå som förklaringsmodell för dessas sämre sociala villkor i samhället. Ytterligare ett sätt att 
osynliggöra rasifierande praktiker och själv distansera sig ifrån dessa kan vara att tolka rasism som 
något avlägset. Stefan Jonsson skriver att bilden av rasisten som avvikare fyller en funktion i att 
skapa en distans till rasism där den imaginära gemenskapen förstås i förhållande till ”rasisten” 
som något vi inte är och rasism något vi själva inte deltar i.28 Genom denna tankegång 

                                                 
27 Alireza Behtoui, Unequal opportunities. The impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and their Children 
in the Swedish Labour Market (Linköping: Linköpings Universitet, 2006), s, 13-17. 
28 Stefan Jonsson, De Andra. Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism (Stockholm: Nordstedts förslag, 1993), s, 278-
280. 



 9

osynliggörs de exkluderande värderingar som genomsyrar samhället och konstruktionen av ”den 
svenska identiteten” förstås inte i förhållande till rasifierande praktiker. 
 
Invandrarstigmat följer en rasifierad logik och appliceras på individer som på ett eller annat sätt 
föreställs avvika från ”svenskheten” och följer inte alla som de facto har invandrat. Detta knyts 
snarare samman med den imaginära karta vi har om vilka individer/länder/kulturer som är lika 
och vilka som ”avviker” från Oss. Katarina Mattsson menar att Sverige är präglat av en 
postkolonial världsbild med en etnocentrism där vi ser individer från nordväst som likasinnade 
medan individer från övriga delar av världen förstås vara mer annorlunda.29 Detta innebär att en 
invandrare från ett land i väst kan bli bemött på ett helt annat sätt än någon från ett land som 
räknas till periferin vilket omskrivs i kulturella eller etniska termer, även om särskiljandet och dess 
essentiella drag följer samma logik som rasbiologin.  

Kulturavståndsbegreppet används, som jag redan påpekat, främst för att betona ”icke-
västerlänningars” annorlundahet. Begreppet ”invandrare” framstår mot denna bakgrund som 
ännu mer problematiskt, då de Andra inte bara definieras utifrån att inte vara född i Sverige. 
Termen invandrare avser inte alla personer som flyttat till Sverige från ett annat land, utan 
afrikaner snarare än amerikaner, muslimer snarare än kristna och svarta snarare än vita.30

Stigmat som invandrare bygger alltså inte objektivt på själva handlingen att invandra utan om 
huruvida infödda uppfattar individen som en avvikare och tolkar ojämlika villkor utifrån de 
imaginära föreställningar som följer med denna förståelse.  En ojämlikhet som legitimeras genom 
tolkningen att de Andras samhällsposition beror på deras annorlunda kultur och inte på 
diskriminerande strukturer i det svenska samhället. 

Invandrarkvinnor 
I revisionsrapporten som tidigare nämnts berörs integrationen på arbetsmarknaden och huruvida 
invandrares kompetens tillvaratas. En av slutsatserna i denna är att invandrarkvinnor har 
svårigheter att få tillträde till arbetsmarknaden och det framhålls att detta inte bara kan förklaras 
med bristande utbildningsbakgrund.31 Kvinnors integration är även ett av flera områden som 
betonas i det kommunala utvärderingsprojektet.32 Därför har jag studerat hur klassificeringar som 
genus och etnicitet relateras till varandra i informanternas utsagor, utifrån ett fokus på kvinnors 
integration. Detta görs genom den teoretiska förståelsen att strukturer konstruerade utifrån genus 
och etnicitet verkar i ett komplext system där den invandrade kvinnan kan diskrimineras både i en 
rasistisk och i en sexistisk diskurs. Föreställningar inom ramen för dessa om att den invandrade 
kvinnan skulle vara ett offer för patriarkala traditioner/kulturer fyller en funktion i att förklara 

                                                 
29 Katarina Mattsson, s, 245, 249 ff. 
30 Katarina Mattsson, s, 260. 
31 Kerstin Svensson, s, 4, 12. 
32 Projektplan för projektet ”Balans mellan teori och verklighet gällande integrationen i Nyköpings kommun” 
(Nyköping: Nyköpings kommun, 2006) 
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social ojämlikhet med etniska eller kulturella modeller och osynliggöra en ojämlik svensk 
samhällstruktur. 
 
En vanlig förklaringsmodell till invandrade kvinnors sämre möjligheter och villkor i det svenska 
samhället är att Deras statiska kultur skulle präglas av traditionella normer och fungera 
instängande. På detta sätt fokuseras invandrade kvinnors sämre möjligheter och villkor på de 
Andra och diskriminerande praktiker i samhället står okritiserade. Invandrarkvinnors 
underordnade position i samhället, skriver Fredrik Hertzberg, förklaras i dessa diskurser som 
resultat av kulturella värderingar och normer i den etniska gruppen. Därmed osynliggörs enligt 
honom den marginalisering i det svenska samhället som ger upphov till denna underordning. 
Kulturen får tjäna som förklaringsmodell och orsaker till problemen eftersöks i den invandrade 
kvinnans kultur eller etniska grupptillhörighet.33 En konstruktion och reproduktion av bilder av 
invandrarkvinnan som ett förtryckt offer förstärker den rasistiska diskursen där hennes roll 
förknippas med en primitiv statisk kultur. Skapandet av olika kvinnor kan relateras till en 
moderniseringstanke där föreställningar om att olika delar av världen skulle befinna sig i olika 
utvecklingsstadier. Den Andra kvinnan definieras därmed som annorlunda utifrån en tankegång 
om att olika samhällen och grupper av människor skulle befinna sig i ”naturligt (av) skilda rum” 
och på detta sätt kan det undvikas att tala om ojämlikheten som präglar samhället i vilket dessa 
grupper gemensamt befinner sig.34 Denna föreställning om icke-moderna genus som en följd av 
kultur hos människor med utländskt påbrå fyller därmed en funktion i att hävda uppnådd svensk 
jämställdhet och reproducera en distans till den Andre, vilket legitimerar den egna överordnade 
positionen i ojämlika och ojämställda hierarkier. Diskriminering är därmed relaterat till flera 
socialt organiserade maktstrukturer, vilka även kan förstärka varandra.35

 
Genom att hänvisa till kultur som orsaksförklaring till social ojämlikhet blir det inte heller lika 
aktuellt med åtgärder för att motverka denna som om problemformuleringen bygger på ojämlika 
strukturer i det svenska samhället. De stereotypa konstruktionerna av invandrarkvinnan och 
mannen som offret respektive patriarken kan även få materiella konsekvenser. Ali Osman skriver 
följande: 

…konstruktionen av den andra som annorlunda och som brister i vissa grundläggande värden 
har en särskiljande funktion och markerar vem som är äkta svensk, vilket i sin tur ger avtryck 
när det gäller utdelning av resurser.36

En förståelse av invandrade kvinnors underordning som ett resultat av kulturella skillnader 
innebär att problemet lämnas vid det och eventuella resurser läggs på att frigöra kvinnan vilket 
                                                 
33 Fredrik Hertzberg ”Aleksandra Ålund och den anti-kulturella vändningen i svensk IMER-forskning”, Bortom 
Etnicitet, red. Diana Mulinari & Nora Räthzel (Umeå: Boréa, 2006), s, 122-123. 
34 Paulina De los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari, (red.) Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det 
postkoloniala Sverige (Stockholm: Atlas, 2003), s, 17. 
35 Ibid, kap 1. 
36 Ali Osman ”Kampen om dialogen. Kulturella skillnader och kulturell dialog” i Bortom etnicitet, s, 57. 
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likställs med ”försvenska”. Dennes väg till lika möjligheter och livsvillkor handlar utifrån den 
diskursen om att invandrarna ska lära sig ”svensk jämställdhet”, istället för att se till reella 
hierarkier där både genus och etnicitet utgör diskrimineringsgrunder.  
 
Med ovanstående resonemang är det inte sagt att kvinnoförtryck inte kan ta sig olika uttryck. Det 
kan bli diskriminerande i sig att blunda för hur olika typer av praktiker kan vara bundna till tid 
och rum och för att komma åt förtryckets olika uttryck behövs också en förståelse för vilka 
faktorer det struktureras i. Det är relevant att vara medveten om att hur ett förtryck uttrycks 
relaterar till vilket samhällsystem det utövas i, där faktorer som stark individualism eller 
kollektivism kan frammana olika former av förtryck. Det problematiska i sammanhanget är dock 
en förståelse av att invandrarkvinnor skulle vara ”mer förtryckta” än svenska kvinnor och att 
detta skulle grundas i kultur, religion eller etnisk tillhörighet. En sådan föreställning bygger på att 
tillhörighet i en viss grupp per automatik innebär att en individ är predestinerad att tänka eller 
bete sig på ett visst sätt. Figurerar dessa enkelriktade föreställningar inom myndighetsutövning 
blir detta problematiskt i och med den makt politiker och tjänstemän har att konstruera 
verklighetsförståelser i samhället. Stereotypa föreställningar som skapas och reproduceras genom 
maktutövning och dominansen av dessa kan därmed bidra till en verklighetsförståelse som 
legitimerar social ojämlikhet.  

Metod 
I följande kapitel redogörs för hur kvalitativa intervjuer använts som metodform i syfte att utifrån 
den teoretiska referensramen undersöka och besvara för studien övergripande frågeställningar. 
Min socialkonstruktivistiska ingång teoretiskt innebär att det är informanternas tankar och 
föreställningar som är i forskningsfokus, vilket gör kvalitativa intervjuer som metod relevant. 
Denna metodform har möjliggjort att skapa förståelse kring hur de som arbetar under 
Integrationsplanen; politiker och tjänstemän, reflekterar kring dess målsättningar och kring 
integrationen i Nyköpings kommun. 
 
Som metodform är kvalitativa intervjuer tillämpliga för att ringa in detta komplexa område, där 
förståelse för fenomenet grundas i informanternas upplevelser och föreställningar rörande 
integration. Styrkan i kvalitativa intervjuer som metodform beskriver Steinar Kvale som följer: 

Att det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en 
mångsidig och kontroversiell mänsklig värld.37

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin 
situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord.38

                                                 
37 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), s, 14. 
38 Ibid, s, 70. 
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Jag ser kvalitativa metoder som en möjlighet att ringa in dessa vardagserfarenheter utifrån 
informanternas delaktighet i den kommunala organisationen och på så vis skapa ett 
erfarenhetsnära material. Genom att sedan sätta informanternas tolkningar i samband kan 
diskurser synliggöras och mönster framträda om hur dessa reflekterar kring 
integrationsproblematiken och orsaker till social ojämlikhet. 

Avgränsningar och utförande 
För att göra studien möjlig, har jag valt att göra följande avgränsningar:  
Jag har enbart genom ett kvalitativt studiesätt belyst politiker och tjänstemäns upplevelser av hur 
integrationen fungerar i kommunen och hur Integrationsplanen som styrdokument tolkas. Ofta i 
sammanhang där integration ska belysas är det enkelriktat fokus på ”invandrarna” och 
marginaliserade områden, de samhälleliga fenomen som förstås utgöra ett problem. Därför har 
jag istället valt att lägga fokus på styrandes nivå, de individer som snarare står för 
problemdefinieringen, för att synliggöra dominerande förklaringsmodeller och vad detta 
definierande kan innebära för integrationen. Med andra ord har jag inte analyserat erfarenheter 
och upplevelser hos dem som ”åtgärdas” och ”styrs” (det vill säga övriga medborgare som inte 
har någon anknytning till stadshuset) vilket är en väldigt viktig aspekt men ämnet för en annan 
undersökning. En ytterligare avgränsning är att koppla samman etnicitet med genus och se till hur 
politiker och tjänstemän relaterar till kvinnor med utländsk bakgrunds integration. Detta för att 
invandrade kvinnor i Integrationsplanen lyfts fram som ett av de viktiga områden gällande 
integrationsinsatser samt för att hur informanterna uppfattar problematiken kring kvinnors 
integration och förklarar dessas sämre livsvillkor kan indikera hur informanterna även relaterar till 
integrationsproblematiken i stort. Då genus och etnicitet inte är två avskilda maktstrukturer utan 
snarare komplext sammanknutna där rasifierande och sexistiska hierarkier förstärker varandra kan 
uppfattningar av invandrarkvinnors situation även synliggöra förhållningssätt till invandrare 
generellt med föreställda likheter och olikheter.  
 
Till intervjuerna har en semistrukturerad39  intervjuguide används, vilken har utformats utifrån för 
studien grundläggande frågeställningar. Detta har jag upplevt positivt för att skapa en flexibel 
intervju. Vid varje intervjutillfälle har den generella grundguiden använts vilken nyanserats utifrån 
dels vad som kommit upp under intervjun och dels utefter informantens specifika yrkesområde. 
Exempelvis har frågor kring Svenska för invandrare riktats till ansvariga på Utbildningsnämnden, 
frågor kring integration i skolan till informanter verksamma inom Barn- och Ungdomsnämnden 
och så vidare. Intervjufrågorna har till stor del baserats på de områden, visioner och 
problematiker som är formulerade i Integrationsplanen och Revisionsrapporten. Jag har också 
tagit del av ett tiotal bandade intervjuer och möten som projektgruppen genomfört med 
myndigheter, organisationer, föreningar med mera, vilket också legat till grund för relevanta 
frågeställningar och gett mig en ingång och mer information om fältet. 
                                                 
39 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2002), s, 127, 301. 
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Material 
Urvalet av informanter är tjänstemän och politiker på kommunal nivå då studien syftar till att ge 
en bild av hur integration förstås av dessa. I Integrationsplanen står det att  

varje nämnd i sin egen lång- och kortsiktiga planering och uppföljning/utvärdering tar hänsyn 
till de av fullmäktige i Integrationsplanen antagna inriktningarna.40  

Det valda fokuset syftar därmed till att lyfta fram kunskap och förståelse av integration hos dem 
som förväntas följa Integrationsplanen även om integration inte är deras primära arbetsområde. 
Fokus i denna studie har riktats på nämnderna, men även andra nivåer som i kommunen är 
relevanta för att planen ska kunna realiseras. Informanter har valts ut selektivt i syfte för att få 
fram olika delar av organisationen där befattningar som kan ha en relevant roll för hur planen 
efterlevs utgör informantgruppen. 
 
Jag har utfört elva intervjuer med tretton informanter, på cirka en timma vardera. Utöver dessa 
har jag genomfört ytterligare en intervju av mer informativ karaktär för att skapa en förståelse av 
fältet. För att det inte ska bli utelämnande eller finnas möjlighet att röja informanternas identitet 
kommer jag inte att beskriva deras tjänster eller bakgrunder inom kommunen. Jag nöjer mig med 
att övergripande presentera mina informanter som tretton tjänstemän och politiker med olika 
befattningar inom olika delar av den kommunala organisationen. Majoriteten av dessa är 
tjänstemän med anledning av maktskiftet i Nyköping, då tjänstemännen kan tänkas inneha större 
bakgrundskunskaper i nämndernas arbete än de nyvalda politikerna. De politiker jag har 
intervjuat har dock varit både nyvalda och de som precis avslutat sitt mandat. Studiens 
omfattning ger inte möjlighet att särskilja på politiker och tjänstemäns uppfattningar utan jag har 
valt att behandla dessa som en sammantagen informantgrupp med olika infallsvinklar i 
kommunalt arbete. 

Analytiskt tillvägagångssätt 
Hela intervjuprocessen har fokuserats på informantens upplevelser av ämnesområdet och redan i 
intervjusituationen har jag sökt förstå och analysera deras tolkningar. I ett inledande skede av 
studien, och under hela processen, har jag läst in mig på ämnet samt införskaffat kunskap om 
kommunens struktur och informanternas arbetsområden. För att utveckla en teoretisk förståelse 
för ämnet har jag utifrån Integrationsplanen och den teoretiska referensramen formulerat 
övergripande frågeställningar, vilka legat till grund för intervjuguiden. Varje intervju har spelats in 
och transkriberats i sin fulla längd. Självklart blir det redan i detta skede en konstruktion där jag 
producerar en text av muntligt material. Jag har dock försökt göra dessa utskrifter så ordagranna 
som möjligt. 
                                                 
40 Integrationsplan, s, 35. I Nyköping finns det sju nämnder som genom Kommunstyrelsen verkställer fullmäktiges 
beslut; Barn- och ungdomsnämnden, Bygg- och tekniknämnden, Kultur- och föreningsnämnden, Miljönämnden, 
Social- och Arbetsmarknadsnämnden, Utbildningsnämnden samt Äldre- och handikappnämnden. 
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Jag har använt mig av tre analysmetoder presenterade av Steinar Kvale för min analys av 
intervjuer; meningskoncentrering, meningskategorisering, och meningstolkning.41 Detta har skett på följande 
sätt: I ett inledande skede läste jag igenom alla intervjuer för att få en helhetsbild. Under denna 
genomläsning har jag markerat ord, meningar och ämnesområden som av någon anledning väckt 
uppseende eller tankar. Utifrån denna läsning formulerades övergripande och i data 
återkommande ämnesområden som tankestöd. Därefter meningskoncentrerades informanternas 
uttalanden genom att utifrån hur informanten uttrycker sig nedteckna innebörden av detta utan 
att lägga in mina tolkningar. Detta noterades i korta sammanfattningar i marginalen, vilket bidrog 
till att göra intervjuerna mer överskådliga. Nästa fas i analysarbetet var kodningsarbetet vilket har 
inspirerats av Grundad teori så som metoden beskrivs av Jan Hartman. Detta innebar i korthet 
att materialet kodades inledningsvis för att sedan sorteras in i kategorier.42  De övergripande 
kategorier som framkommit i mitt material och som i sin tur delats in i underkategorier var 
Integrationsproblematik, Särskiljande och Genuspraktik vilka följer som övergripande tematiker i 
analysen. Kategoriernas egenskaper har undersökts genom att jämföra likheter och olikheter 
inom dem samt relatera de olika kategorierna med varandra för att förstå deras innehåll i 
förhållande till ämnet och hur dessa eventuellt påverkar varandra. Jag har här både fokuserat på 
ytterligheter samt vanligt förekommande utsagor och föreställningar. Under kodningsarbetet har 
minnesanteckningar förts i vilka en teoretisk förståelse och reflektioner om kategorierna knutits 
samman. Som tidigare nämnts har ett analyserande pågått under hela intervjuprocessen, vilket 
intensifierats efter avslutade intervjuer. Minnesanteckningar har förts under processens gång vilka 
i ett slutskede knutits samman i ett meningstolkande. I denna slutliga fas har jag sökt djupare 
dimensioner i mina kategorier, försökt förstå dess mening och vad de säger om det undersökta 
området genom att uttolka innebörden av informanternas uttalanden. Mina teoretiska tolkningar 
har hela tiden omprövats i förhållande till materialet och dess rimlighet har relaterats till analysen 
som helhet. 

Forskningsetiska reflektioner 
Min egen subjektivitet är ett relevant ämne för reflektion. Mina referensramar påverkar självklart 
materialet och på ett eller annat sätt har jag under hela processens gång, och redan i valet av teori 
och metod, positionerat mig i förhållande till undersökningsmaterialet vilket påverkat resultatet. 
Inom socialkonstruktivismen betraktas idag vetenskaplig kunskap som produktiv, där alla 
framställningar är diskursiva konstruktioner och enbart en version av ”verkligheten”.43 Detta 
innebär att ”verkligheten” inte kommer att avtäckas i denna studie, utan snarare kan den 
betraktas som en presentation och ett perspektiv på hur integrationen fungerar i Nyköpings 
kommun. Därför har jag sökt förhålla mig reflexivt till min studie, vilket innebär ett reflekterande 

                                                 
41 Steinar Kvale, s, 173-184. 
42 Jan Hartman, Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund (Lund: Studentlitteratur, 2001), kap 7. 
43 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, s, 111. 



 15

kring förutsättningarna för min ingång i studien samt hur personlig och intellektuell involvering 
påverkar interaktionen med fältet.44 Under intervjuerna har jag reflekterat över min medskapande 
roll i samtalet och sökt formulera mina frågeställningar så neutralt som möjligt. Jag har försökt 
inta en så öppen inställning som möjligt under mina intervjuer, men samtidigt reflekterat kring 
mina tolkningar i förhållande till min förförståelse under hela intervju- och analysprocessen.  
 

Vid intervjuerna har Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsetiska rådets 
rekommendationer följts, vilket bland annat innebär att informanterna ska meddelas studiens 
syfte och samtycka till sin egen medverkan.45 Jag har innan varje intervju presenterat studien och 
fått samtycke till inspelning av samtalet. Jag presenterade även mitt studieprojekt på ett möte för 
nämndansvariga tjänstemän vilka även fick ta del av mitt PM. Enligt ytterligare 
rekommendationer har informanterna även anonymiserats. Eftersom informanterna ofta under 
intervjuerna relaterat till sina arbetsuppgifter har det varit svårt att lyfta fram vad de uttryckt och 
samtidigt inte avslöja deras arbetsområden, vilket är en problematik jag förhållit mig till under 
hela analysarbetet.  Därför har jag även i en del citat tagit bort de delar som kan indikera 
arbetsområde och ersatt utelämnade ord med en markör (x).  
 
Ytterligare en reflektion som präglat hela uppsatsprocessen är hur det som framkommer i 
intervjuerna på bästa sätt kan presenteras för att synliggöra tankegångar och koppla dessa till 
teori, samtidigt som informanterna inte upplever sig ifrågasatta som individer. Ett viktigt 
påpekande är att den kritik som framkommer i studien inte vänder sig personligen mot 
informanterna i studien, utan snarare mot de dominerande diskurser som existerar i samhället 
vilka reproduceras genom etablerade normer och värderingar. I ljuset av den teoretiska 
referensramen kan vissa drag skönjas i empirin där informanterna säkert till stor del omedvetet 
tenderat upprepa dessa dominerande diskurser, förmodligen av den anledningen att de är så 
vanligt förekommande att de blivit common sense. Vad som studerats är inte hur informanterna 
handlar eller vad de har för avsikter utan snarare vilka sociala konventioner som framkommer 
genom informanternas förklaringsmodeller och förståelser av fenomenet. Det handlar heller inte 
om en bedömning huruvida informanterna har ”rätt” eller ”fel” i sina uttalanden utan snarare om 
vilka diskurser dessa använder sig av och vad detta kan innebära då dessa omsätts i social praktik. 

Analys  
I resterande delar av uppsatsen presenteras vad som framkommit i empirin och vilka tolkningar 
det kan ge upphov till i förhållande till den teoretiska referensramen. Detta inleds med 
informanternas tankar kring innebörden av integration, vilket åtföljs av dessas 

                                                 
44 Mats Alvesson, & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi som kvalitativ metod (Lund: Studentlitteratur, 
1994), s, 321. 
45 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR): 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, s, 6-16. 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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förklaringsmodeller till invandrares sämre möjligheter på bostads- och arbetsmarknaden. Vidare 
behandlas vem informanterna upplever som ansvarig för integrationsarbetet i kommunen och 
återges reflektioner som framkommit om hur detta arbete struktureras. Följande kapitel belyser 
informanternas uppfattningar om invandrare, vilka som föreställs vara lika och vilka som förstås 
som olika. Ett särskiljande är i fokus även i påföljande del där förståelsen av invandrarkvinnors 
sämre villkor i samhället tas upp. Analysen avrundas i en avslutande diskussion som knyter ihop 
det empiriska materialet med den teoretiska referensramen och hela studien avslutas med en 
sammanfattning. 

Vad är integration? 
Alla informanter som definierar begreppet integration utgår från en förståelse av integration som 
en ömsesidig process. 

Integration är alla människors lika värde och ge och ta. Vi så kallade infödda svenskar måste ju 
också integrera oss på något sätt. Det är inte alla som är integrerade heller. Integrerade till vad? 
Vem bestämmer, när är jag integrerad? Informant 4 

Integration för mig är egentligen åt båda håll. Inte kanske det här som många säger, att våra 
invandrare ska integreras i det svenska samhället. Utan det handlar också om att vi svenskar 
ska integreras i det mångkulturella samhället. Det går båda vägarna för mig. Informant 6 

Komplexiteten i begreppet berörs och tankegångar om att det inte är självklart vem det är som 
ska integreras och vad integration egentligen innebär lyfts fram. Här förstås integration vara något 
som både infödda och invandrare är ansvariga för och integration blir därmed ett begrepp som 
betecknar samspel snarare än assimilation. Ömsesidigheten är närvarande i allas berättelser och 
flera informanter talar också om integration utifrån ett bredare perspektiv där ett inkluderande i 
samhället även utifrån andra perspektiv än etniska ses som relevanta. 

Begreppet integration, då har det att göra med ömsesidig... Ja en samverkan kan jag säga mellan 
de parter i samhället som är både invandrare och de som är födda svenskar. Det är det ena, 
men integration, det har också att göra med samspel handikappade – friska människor. Att vi 
får samhället som sådant att fungera i såna syften. Det har med tillgänglighet att göra, inte bara 
i fysisk mening, utan tillgänglighet till lokaler och allmänna utrymmen också ur en bred 
synvinkel. Informant 8 

Integration innebär utifrån detta synsätt ett samhälle som är tillgängligt för alla oavsett bakgrund, 
ålder och så vidare. Det individuella människovärdet betonas och integration förstås genom icke-
generaliserande termer. I citatet framkommer också en aspekt av begreppet som innebär 
tillgänglighet till det offentliga rummet i fysisk mening, men också utifrån en vidare bemärkelse, 
vilket kan innebära en medvetenhet av begränsningar på ett mer tanke- och beteendemässigt 
plan. Även en annan informant lyfter fram de begränsningar som kan finnas i samhället beroende 
på ojämlikhet utifrån olika differentieringskategorier. 

För mig betyder det inte det traditionella utan jag ser det mer som att alla människor oavsett 
bakgrund eller språk eller kön eller sexuell läggning ska ha samma möjligheter. Oavsett om det 
gäller arbete eller utbildning eller boendeform eller vad det kan vara. Och det handlar om att 
skapa bästa förutsättningar. Det möjligtvis integration skulle kunna betyda det är ju att om man 
är medveten om att de här bakgrundsfaktorerna styr vilka val människor har så måste man 
tänka på det när man utformar samhället. Så man kan inte säga att men alla har ju samma chans 
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att skaffa en bostadsrätt här för tre miljoner. Är man medveten om att det finns vissa faktorer 
så får man lov att tänka på det när man planerar. Informant 5 

En medvetenhet om de bakgrundsfaktorer som kan skapa ojämlikhet, menar informanten är 
relevant för att främja integrationen. Ett synsätt som kan betraktas som en positiv tendens utifrån 
ett strukturellt perspektiv. I detta framkommer en tanke om att likvärdighetsprincipen kanske inte 
fungerar till fullo i praktiken och att integration innebär en kännedom om dessa villkor för att 
aktivt kunna främja reell jämlikhet. 

Vad betraktas som problem? 
Det som beskrivs som problematiskt gällande integration kan sammanfattas inom områdena 
inföddas attityder, sysselsättning, boendemönster samt språk. Samtliga informanter berör ett eller 
flera av dessa områden och att ha en sysselsättning och att kunna språket är de mest frekvent 
återkommande lösningarna på integrationsproblematiken. På vad som ses som hinder för 
integrationen generellt har flera informanter svarat fördomar, rädsla och okunskap. 

Boende 
Eget val att bo tillsammans med landsmän 
Ett av de problematiska områdena som diskuteras i intervjuerna är det segregerade boendet. 
Detta förklaras vara problematiskt genom att uppdelningen mellan infödda och individer med 
utländsk bakgrund kan leda till spänningar och ökade fördomar. En förklaring som framkommer 
till det segregerade boendemönstret är att trygghetsfaktorer bidrar till att invandrare skulle söka 
sig till varandra. 

Men samtidigt så undrar jag innerst inne, alltså det måste också vara en trygghet. Det är 
ungefär som att vi har svenska campus när vi kommer ut och ska arbeta. Där bor det bara 
svenskar, om man jobbar för Skanska eller något bolag. Informant 1 

Dels att man söker sig till sina landsmän, eller till invandrartäta områden för att man är 
invandrare själv, som en slags trygghetsgrej va, som att svenskarna som utvandrade på 1800-
talet till svenskbebyggda områden i USA. För att man kanske haft brevkontakt och hört talas 
om det. Jag har också stött på invandrare som säger, ”Nej, i Brandkärr vill inte jag bo, jag bor i 
Sandal, det är väldigt bra, där finns inga invandrare, där vill jag bo”. Det beror på. Informant 13 

Här framhålls att det är ett eget, eller delvis eget, val som styr där invandrare vill bo med 
landsmän och ger därmed upphov till ett segregerat boende. I det sista citatet framkommer också 
att denna faktor varierar mellan olika personer, men kan vara en anledning till att det ser ut som 
det gör. Det självvalda boendet utifrån trygghetssynpunkt kopplas i citaten till 
svenskkoncentrerade områden utomlands. Denna jämförelse utelämnar dock den 
socioekonomiska problematiken där infödda svenskar på grund av postkoloniala hierarkier har ett 
mer reellt fritt val i ett annat land än vad invandrare från icke-västliga länder har i Sverige, vilkas 
valmöjligheter ofta begränsas till marginaliserade områden. Denna socioekonomiska aspekt 
berörs även i empirin vilket beskrivs i nästa stycke. Förståelsen av boendet som en effekt av 
trygghetssökande utvecklas av en annan informant som utvidgar förståelsen till att vara ett svar 
på svårigheter att komma in i samhället. 
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Men det tror jag hänger ihop med det här att de kommer inte in, utan då söker de sig till… 
man vill gärna bo vid sina landsmän. För att man har svårt att bli bekant med svenskar. Det 
tror jag är grunden till det här egentligen. Man vill ha sitt sociala nätverk och då skaffar man 
det med sina landsmän istället för att skapa det med övriga medborgare i kommunen. Så tror 
jag det är. Informant 12 

Detta trygghetssökande förklaras här som en konsekvens av svårigheter att komma in i samhället 
och att få kontakt med svenskar vilket kan tolkas antingen som en effekt av ett exkluderande från 
infödda svenskar eller som att invandrare inte är tillräckligt kontaktsökande gentemot infödda. 
Genom att inte bli delaktig i samhället följer hursomhelst, enligt tankegången, inte naturliga 
kontakter vilket förstås innebära konsekvenser för boendet. 
 
Tillgänglighet och placering 
Den andra mest framkommande förklaringsmodellen till det segregerade boendet bygger på 
motsatsen till det egna valet; att det snarare är en konsekvens av placering eller tillgänglighet då 
det i vissa områden är lättare att få bostad som nyanländ.  

Men alltså man hamnar ju som flykting i vårt kommunala bostadsbolag: Nyköpingshem. Och 
de finns då på Arnö och Brandkärr. För de tar ju emot. Informant 4 

Ett flertal informanter menar att det beror på en viss styrning, även om den inte är medveten, 
som gör att många med utländsk bakgrund placeras i dessa områden för att det är störst 
tillgänglighet där. Själva stadsplaneringen lyfts också fram som en faktor till detta där hur staden 
är byggd förstås bidra till segregationen. 

Jag hoppas att man bygger. Jag tycker det är så fel när man bygger för olika. Man måste kunna 
kombinera det här, det bor äldre, det bor yngre, det bor vanliga, det bor nyanlända svenskar. 
Man bygger lite för grupper och det är inte bra. Informant 12  

Vilket gör att man kan inte bara bygga bostadsrätter i ett område utan man får blanda 
upplåtelseformer. För här tycker jag är det största problemet är, boendesegregationen. Som gör 
att det blir segregation i skolor, som gör att… där folk bor händer så väldigt mycket. Så att min 
grund är egentligen att man måste skapa samhället där alla ges möjligheter. Informant 5 

Utifrån resonemanget är segregationen en effekt av den fysiska planeringen. Lösningar som lyfts 
fram för att förbättra problematiken är att planera byggandet och öppna upp samhället för alla. 
Att ha segregationsproblematiken i åtanke vid nybyggande förstås också kunna vara 
problematiskt. 

Men boendet styrs ju av marknaden och det är ju bara så att det är väldigt dyrt att bosätta sig 
där det är bostadsrätter eller villor i områden som är attraktiva. Och då måste man ha stark 
ekonomi. För att kunna bosätta sig där. /…/Men nu växer Nyköping, och vi bygger, men vi 
bygger inte hyresrätter. Det finns inte ekonomi. Och hyreskostnader som skulle bli i de 
hyresrätterna skulle bli så höga så att det skulle inte lösa segregationsproblematiken. För det 
här är ett samhällsproblem, hur ska man kunna bryta upp segregationen utan att man går in 
och börjar mer betala för den från samhällsperspektiv. Men då har vi den likställhetsprincipen, 
vi måste ju ge alla lika förutsättningar. Informant 11 

Den segregerande problematiken beskrivs vara en effekt av efterfrågan på marknaden och svår 
att styra från kommunalt håll. Att planera byggandet framstår därmed som problematiskt och 
informanten påpekar att det krävs en samhällsekonomisk satsning för att detta ska vara möjligt. 
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Boendet länkas även till andra faktorer som ekonomi och sysselsättning. Detta genom att 
möjligheterna till val av boende är beroende av ekonomisk inkomst. En anledning till hög 
koncentration av individer med utländsk bakgrund inom vissa områden är enligt flera 
informanter att boendeformen bygger på vad ekonomin tillåter. Personer med utländsk 
bakgrunds i flera fall sämre ekonomi kopplas samman med delaktighet och sysselsättning i 
samhället. 

Men sen har jag märkt att om en flykting har blivit integrerad i samhället då, efter våra normer 
vill säga. Har fått jobb o så, så har de ju lättare att kunna röra på sig. Det har dem ju. Så att, 
men det stora flertalet bor ju på ett ställe./…/men alltså det handlar ju också om utanförskap 
eller inte. Om du kommer ifrån ett utanförskap, om du får ett arbete. Då har du ju lättare själv 
att kunna ordna en annan lägenhet. Informant 4  

Sen är det ju så att så fort en invandrarfamilj, om man nu använder begreppet invandrarfamilj, 
får en fast situation på arbetsmarknaden så gör man nånting åt sitt boende väldigt ofta och 
flyttar då, i nån slags hierarki- att man går högre upp på stegen. Och det gör ju att 
anknytningen till arbetsmarknaden är viktig för att man ska kunna göra de här valen. Informant 
5 

Boende och arbete blir två aspekter av samma process vilka förstås påverka varandra och en egen 
försörjning kan ha en bostadskarriär som positiv följd. Boendet kopplas därmed samman med 
någon form av klassindelning där olika områden och boendeformer speglar en hierarki. Talet om 
att ”klättra” i bostadshierarkin innebär också att invandrare förstås tillhöra ett lägre klasskikt 
ekonomiskt där socioekonomiska faktorer påverkar boendemönstret. Denna förståelse bygger 
därmed på att en hög arbetslöshet bland individer med utländsk bakgrund kan medföra en 
socioekonomisk problematik.  

Sysselsättning 
Att ha en sysselsättning är en faktor som samtliga informanter uppfattar som väldigt värdefull för 
integrationen. De positiva effekter ett arbete eller någon form av sysselsättning kan medföra 
beskrivs vara självständighet, delaktighet, möjlighet att göra en bostadskarriär samt att få kontakt 
med infödda och skaffa sig ett nätverk. Positiva följder där arbetet blir en naturlig mötesplats lyfts 
också fram som ett vidare perspektiv. Arbete, menar en informant, är en väg till ökad förståelse 
då man lär känna varandra som individer och inte som grupper. Högre arbetslöshetssiffror bland 
personer med utländsk bakgrund i förhållande till infödda förklaras av informanterna vara orsakat 
av svenskars fördomar, språket och lägre utbildningsbakgrund. Alla informanter har 
uppfattningen att det finns föreställningar bland infödda som kan bidra till att det blir svårare för 
en individ med utländsk bakgrund att få en anställning. 

Man kan ju tänka sig kanske att det finns förutfattade meningar om invandrare. Att man inte 
tänker i företagen att det berikar. Utan att man tror att mångfald istället är ett hot. Jag tror att 
det handlar väldigt mycket om attityder till invandrare. Informant 1 

Föreställningar och attityder ses som hinder för invandrares möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden. Informanten utvecklar resonemanget och menar att många har upplevelsen av 
invandrare som en negativ faktor för samhället och att detta delvis kan vara ett resultat av 
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negativa mediebilder. En annan informant kopplar också samman synen på invandringen som ett 
hot med arbetsbrist i samhället och menar att infödda i allmänhet resonerar att de ska ha förtur 
till jobben framför invandrare. Denne påpekar också att få en anställning till stor del handlar om 
nätverk och drar parallellen till invandrare som anställer sina vänner. Utan ett nätverk menar 
informanten att det blir svårare att skaffa ett jobb, men att ett nätverk i invandrarkretsar kan leda 
till jobb hos en invandrarföretagare. En informant som framhåller arbetsgivarnas rädsla för att 
anställa någon med en annan bakgrund menar att det borde ses som en merit att ha en mångfald 
på arbetsplatsen och att många arbetsgivare idag kanske inte är medvetna om de fördelar det för 
med sig. Det informanterna tror kan göra att en arbetsgivare tvekar att anställa kan vara (utifrån 
föreställda ”svenska” normer) ett avvikande utseende, ett avvikande namn samt en tro att dessa 
faktorer skulle medföra dåliga språkkunskaper i svenska. 

Dels att det finns en oro för att man inte kan språket, vilket kan göra att man tycker att en 
brytning är besvärande. Sen tror jag att vi har den här problematiken bara att man heter 
nånting annat. Gör att man inte riktigt vet vad det är för person. Informant 5 

Arbetsgivares fördomar att en person inte skulle kunna språket tillräckligt på grund av en 
brytning eller ett annorlunda namn, lyfts här fram som en påverkande faktor till det stora antalet 
arbetslösa invandrare, och framkommer därmed som en möjlig förklaringsmodell. 
 
Svenska språket är viktigt 
Språket förekommer inte enbart i tankegångar om arbetsgivares exkluderande utan också som 
svar på den höga arbetslöshetssiffran bland personer med utländsk bakgrund. 

Språket är det viktigaste, det ser ju vi också när vi pratar med näringslivet. Kan man inte 
språket, då är det jättesvårt. Informant 1 

Informanten beskriver vidare hur även enklare arbeten kräver språkkunskaper och betonar vikten 
av språket för att bli socialt delaktig. Vidare menar denne att validering är ett viktigt redskap för 
att tillvarata de resurser som finns och att det är slöseri att välutbildade människor behöver ta 
mindre kvalificerade arbeten. För att invandrare ska komma ut i jobb beskrivs språket som en 
viktig faktor, ”att lära sig svenska så att de kan ta jobb” som en informant uttrycker.46 En 
bristande språkutveckling beskrivs även av några informanter som en möjlig anledning till 
invandrares sämre villkor på arbetsmarknaden och framhåller språkets relevans för att kunna ta 
arbetsinstruktioner. Även till kvinnor med utländsk bakgrunds högre frekvens i 
arbetslöshetsstatistiken förekommer förklaringar som bygger på bristande språkkunskaper. En 
informant lyfter fram vikten av att lära sig svenska för att komma in i samhället och menar att det 
ofta är männen som tolkar för kvinnan. 

De kan inte komma in i samhället utan att lära sig svenska. Det går liksom inte med ett helt 
annat språk och så låta någon tolka för dom. Ofta är det ju mannen, man borde inte ha den 
tilliten tycker jag./…/Och man kanske aldrig kommer in om man aldrig pratar svenska. Och 
sen att nån tolkar. Ungarna eller mannen eller nån annan. Informant 10 

                                                 
46 Informant 2 
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Att utgå ifrån att mannen skulle kunna bättre svenska kan också antyda en förståelse att kvinnan 
har svårare att bli integrerad eller att hon skulle ha svårare att lära sig svenska än männen. Oavsett 
anledning så beskrivs kvinnornas kunskapsnivå ligga under männens. Vidare reflektioner kring 
invandrarkvinnor situation tas upp i analysens sista del. 
 
Som åtgärder till en förbättrad integration framkommer även en tanke om språkåtgärder. 

Vi diskuterade just det här med svenska som krav. Det gjorde vi i vår grupp med, men jag tror 
inte vi ställde det kravet fullt ut. Men jag är nästan inne på det att man kan nog kräva det. Till 
klientens fördel så måste man kunna kräva det. Inte så att de ska känna sig tvingade. Men det 
måste ju vara bra för dom att komma in fortare. Om de nu vill vara kvar här så måste de kunna 
språket. Annars kommer de ju aldrig in. Informant 10 

Ett framlyftande av språkåtgärder kan innebära att invandrares språkinlärning förstås som en 
faktor som relevant för att förbättra integrationen och att De lär sig lyfts här fram som en viktig 
faktor. Angående arbete har flera informanter påpekat att det är ganska få med utländsk bakgrund 
just i stadshuset. Språket förklaras även här som en möjlig andledning: 

Dels så är det så här att vi har ju många verksamheter där det är väldigt viktigt att man har 
stark språkutveckling i svenska. Om jag tittar runt omkring mig här. Här måste vi ha 
handläggare som kan hantera svenska språket bättre än vad normalsvensken kan hantera det, 
man ska kunna skriva, man ska vara verbalt… och så vidare… kunna formulera sig... och det 
blir ju på ett sätt utestängande för de som inte har en tillräckligt bra språkbakgrund. Informant 
11 

Informanten säger vidare att det på så vis kan vara svårare för första generationens invandrare, 
men att det borde vara lättare för dem med utländska föräldrar som är födda här. Varför det ändå 
är ett lågt antal av de med utländsk bakgrund som vuxit upp med det svenska språket reflekterar 
informanten kan vara för att adekvata utbildningar är väldigt dominerade av infödda. Detta skulle 
kunna tolkas som en mer strukturell förklaring genom att belysa ett segregerat utbildningsväsende 
där olika förutsättningar och förväntningar beroende på faktorer som etnicitet, genus, klass och 
så vidare leder till olika val vilka på ett teoretiskt plan egentligen är fria. 
 
Utbildningsbakgrund 
Ytterligare en faktor som tre informanter tror kan ligga till grund för arbetslösheten bland 
invandrare är utbildningsbakgrunden. 

Jag tror att en faktor är det att bland dem så finns det varierande grad av utbildning. Det 
kommer ju en del med utländsk härkomst som är analfabeter till exempel. Inte så få heller. Sen 
finns ju högutbildade och hela skalan säkert. Informant 2 

Det framkommer att det finns ett spektrum av utbildningsbakgrunder, samtidigt som citatet ger 
uttryck för att det skulle finnas en hel del väldigt lågt utbildade individer i kategorin invandrare. 
Detta kan ge en indikation om vilka det är som betraktas som invandrare och relateras till som 
marginaliserade på grund av låg utbildningsbakgrund. Länder som kan antas ha liknande 
utbildningssystem som Sverige och låg andel analfabetism förstås därför kanske inte vara en del 
av den kategorin. Ytterligare en förklaring som berör utbildningsbakgrund är att individer med 
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utländsk bakgrund skulle ha svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden då det inte 
längre finns lika många lågkvalificerade arbeten. 

En annan synpunkt är väl att vi har ju inte så mycket tillverkningsindustri. Den har ju lagts ner 
i området och det gör det ju också svårare att komma in och få en anställning om man inte har 
nån specifik utbildning. Kommunen till exempel hade ju all städverksamhet för sina fastigheter 
och måltidsverksamhet för skolorna tidigare, men det är utlagt nu på entreprenad så vi har inte 
den typen av verksamhet. Om man tittar ur kommunens perspektiv. Informant 3 

Även detta funderande tar sin utgångspunkt i att invandrare tänks ha en lägre 
utbildningsbakgrund, vilken i generella drag inte antas motsvara mer än industri, städ och 
liknande jobb. Detta innebär en förklaring till invandrares högre siffror i arbetslöshetsstatistiken 
med att det inte finns så många jobb för lågavlönade – en utgångspunkt i att invandrare är lägre 
utbildade och därför har svårt att få jobb. Denna typ av tankegång kan få konsekvenser skriver 
Katarina Mattsson. 

…beskrivningen av icke-västerländska invandrare som mindre kompetenta än svenskar och 
européer att det framstår som rimligt att dessa människor oftare har låglöne och lågstatusjobb. 
Positionen på arbetsmarknaden beskrivs inom kompetensbristdiskursen som en följd av en 
reell svårighet att leva upp till arbetsmarknadens krav inom kvalificerade yrken. Beskrivningen 
av invandrare som mindre kompetenta gör att det dessutom framstår som legitimt att inte 
anställa människor som kommer från ”icke-västerländska” länder.47

En sådan förståelse kan alltså leda till ett legitimerande av invandrares sämre villkor på 
arbetsmarknaden då Deras brister förstås som orsakande faktor snarare än diskriminerande 
strukturer. Relaterat till utbildningsbakgrund framkommer dock också en mer eller mindre 
motsatt förståelse, vilken bygger på att det finns mycket högutbildade invandrare som är 
arbetslösa eller har lågkvalificerade yrken i Sverige. 

Nu är det ju ändå många som går på vård och omsorg, många har en jättebra utbildning, fast 
de kommer inte längre, och det är tragiskt. Så det borde vi nog fundera på tror jag. Att själva 
vara förebilder. För vi kan ju inte gå ut till näringslivet och säga att de ska anställa invandrare 
om vi själva inte gör det. Informant 1 

Utbildningsbakgrunden är genom denna förståelse snarare mer kvalificerad än vad den får utlopp 
för på den svenska arbetsmarknaden. Här relateras till denna problematik med en tanke om att 
det är slöseri med resurser att inte på även högre nivåer i samhället tillvarata den kompetens som 
individer med utländsk bakgrund kan föra med sig. 

Ansvarsfördelning 
Olika aktörer lyfts fram som ansvariga för integrationsarbetet i Nyköping. Några informanter 
belyser frågan ur ett större perspektiv och menar att detta är en fråga där alla har ett ansvar.  

…det är en fråga som man verkligen måste arbeta med på alla håll och kanter. Det gäller både 
samhället, men också oss själva som individer. Var och en måste ta sitt ansvar på olika sätt. Det 
gäller både oss som är födda i Sverige. Och det gäller naturligtvis de som kommer hit./…/Då 
är det ju viktigt att alla diskuterar det i samhället, att man inte överlåter det till marginella 
grupper, utan att vi alla är aktiva i det. Var och en utifrån sin position. Informant 7 

                                                 
47 Katarina Mattsson, s, 261. 
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Här är det samtliga invånares ansvar att utifrån sina förutsättningar främja integrationen. 
Påpekandet framhäver även aspekten av integration som en ömsesidig process där även individer 
på fördelaktiga positioner i samhället bör bidra till processen. Utifrån ett mer organisatoriskt 
perspektiv poängterar en annan informant vikten av att frågan är närvarande i allt kommunalt 
arbete. 

Det här är ju ingenting som man ska sätta vid sidan. ”så har vi allt det här vardagliga och sen 
har vi integration här helt plötsligt.” Det svåra är ju som att få det som en naturlig del. Precis 
som miljöarbete. Informant 4 

Denne lyfter också fram en upplevelse av att det finns ett intresse och en välvillig inställning till 
frågan. Kommunen som helhets ansvar för god integration och att detta bör finnas med som ett 
perspektiv i varje del eller verksamhet lyfts fram av ytterligare en informant som också påpekar 
vikten av att påverka den egna organisationen och även andra organisationer och företag. Frågan 
betraktas därmed som relevant för samtliga av kommunens områden och en viss kritik lyfts fram 
av några informanter kring hur aktivt arbetet är i alla delar är i dagens läge. Ansvarsfördelningen 
inom kommunen beskrivs även på ett annat sätt där några informanter menar att Social- och 
arbetsmarknadsnämnden är ansvariga för integrationen. 

Den som då har haft det här politiska ansvaret inom sitt politiska område måste ju först bry sig 
om att det är för dem man är till för. Det är väl bästa sättet att undvika utanförskap. Informant 9 

Inställningen i citatet tyder på en förståelse om att Social- och arbetsmarknadsnämnden är ytterst 
ansvariga då integration är ett för dem uttalat arbetsområde. Även en annan informant svarar på 
frågan om hur denne upplever att integrationen fungerar i kommunen att det ”kanske inte riktigt 
är vår uppgift att ha synpunkter på våra kollegor i det”.48 Därmed betraktas inte 
integrationsfrågor som eget ansvar utan faller på Social- och arbetsmarknadsnämnden. En annan 
part som lyfts fram som ansvariga för integrationen är verksamheten.  

Kommunen har ju ett uttryck att det ska vara förenligt med mångfald. Återigen man fastnar 
där. Och så är man inte kanske tydligare än så. Så tanken finns, men den är inte sådär aktiv. 
Men generellt uttrycker man ordet mångfald att det ska vara förenligt i det vi gör. Och sen 
naturligtvis, det finns ju ett ansvar i produktionen att översätta ett sånt här uttryck. Informant 8 

Verksamheten har till uppgift att lyfta ner politiska visioner till den konkreta verksamheten, och 
förstås därför ha en viktig roll i att genomföra integrationsarbetet på ett konkret plan. Även en 
annan informant framhåller verksamhetens roll och menar att det framför allt handlar om en 
ledningsfråga för verksamheten: ”För integration är ledning och styrning av det vardagliga.”49

 
På ett generellt plan uttrycker flera informanter att hinder för integration kan vara okunskap och 
rädsla. På ett mer kommunalt plan framkommer bland annat en känsla av att det är mycket 
utanför kommunen som påverkar integrationsprocesser och därmed svårt för kommunen att 
agera i frågan. En informant menar att det problematiska i att hantera integrationen utifrån ett 

                                                 
48 Informant 6 
49 Informant 9 
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kommunalt perspektiv har att göra med en okunskap och beskriver integrationsplanens 
användning på följande sätt: 

Alla nämnder har ju fått den och alla nämnder ska jobba efter den, men det är likadant där. Att 
man vet inte riktigt vad man ska göra, man konstaterar att man inte gör det. Det är ju lätt att 
den drunknar bland miljöplanen, och kvalitetsredovisning och så…Informant 10 

Informanten menar att det finns en vilja att jobba med frågorna, men inte tillräcklig kunskap i hur 
de bör angripas. Angående Integrationsplanen så uttrycker flertalet informanter att de inte haft 
någon större användning av den i sitt konkreta arbete. 

Vi stöter ju på den för vi blir påminda om den naturligtvis, men i alla fall så som den är 
utformad nu så är det väl ett trubbigt format. Och därför är den inte så aktiv i vårt arbete. 
Informant 8 

I dagsläget berättar informanten att det inte arbetas så fokuserat med frågan och lyfter fram 
planens utformning som en möjlig anledning till det. En annan informant poängterar dock att 
dokument och planer inte ska underskattas helt, då de markerar ett förhållningssätt.  
 
En annan aspekt av hur frågan arbetas med är utifrån en neutralitetstanke; att man inte ska göra 
skillnad, inte diskriminera och att integrationsarbete innebär att följa lagar och regler. Några 
informanter menar att integrationen löser sig naturligt. På frågan om det finns någon 
mångfaldsplan svarar en informant: 

…i vissa styrdokument så finns det ju just det här ordet som man använder sig av. Men jag tror 
inte att man har, ingenting som påverkat oss. För som sagt det här är en unik verksamhet på 
det sätt att man behöver inte tänka integration för det ger sig självt. Informant 6 

Det kan vara så att informanten menar att det är en naturlig del av verksamheten, men berättar 
också under intervjun att det är en fråga som inte reflekterats över vilket kan indikera att 
integration inte betraktas vara relevant för det egna området. En annan informant menar också 
att integrationsarbetet framför allt handlar om att inte göra skillnad. 

…och då blir det väldigt mycket att när vi tittar på begreppet mångfald så vill vi ju se till att vi 
inte har diskriminerat några på grund av vare sig etnicitet eller kön, religion eller sexuell 
läggning. Informant 3 

Detta menar informanten är grundläggande för arbetet, men lyfter också fram att man under 
detta år kommer att synliggöra frågan i verksamhetsplanen genom att även jobba med den på ett 
mer aktivt plan. Denna informant berättar vidare att arbetet handlar om att inte göra skillnad, 
men påpekar samtidigt att det kan finnas skillnader i praktiken. 

Och det kan man ju titta på skolväsendet, nu kan man ju tycka vad man vill om det, för 
naturligtvis är det väldigt mycket fria val i skolan så kan ju även barn med invandrarföräldrar få 
bra betyg och välja en populärare innerstadsskola. Så det är ju jämställt på det sättet, men man 
har ändå känslan att segregationen har ökat väldigt. Informant 3 

Informanten menar sig ha en känsla av att segregationen har ökat, trots lika möjligheter och fria 
val i teorin. Integrationsproblematiken, sägs av ovanstående informanter, inte vara något som 
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direkt kommit upp på dagordningen eller varit aktuella att diskutera. Däremot berättar dem om 
ett aktivt jämställdhetsarbete. 

Det som diskuteras inom vår verksamhet är ju inte så mycket integration utan mera 
jämställdhet. Alltså mellan man och kvinna. Att man behandlar män och kvinnor på olika sätt, 
att en kvinnlig handläggare gör en bedömning på ett sätt om hon träffar en man och hon gör 
en annan bedömning om hon träffar en kvinna. Och inom (x) har man sett att man kanske 
tenderar att prata, är det kvinnlig personal, så är det lättare (x) och prata med en kvinnlig (x) än 
att småprata med en manlig (x). Det, det här med jämställdhet (x) är ett mera hett ämne som 
diskuteras än integration, som överhuvudtaget inte nämns inom vår verksamhet tycker jag. 
Informant 6 

På frågan om det reflekterats kring om bemötandet möjligtvis kan variera beroende på om det är 
en individ med utländsk bakgrund eller inte så menar informanten att det överhuvudtaget inte 
reflekterats över. Dock säger denne att det är klart att frågorna ändå finns där. Den andra 
informanten som också lyfter fram jämställdhet som ett återkommande tema i verksamheten 
påpekar den problematiska aspekten av att mäta mångfald på grund av svårigheter att registrera 
personers bakgrund. Det finns alltså en förståelse i organisationen för att personer kan behandlas 
olika och ha olika möjligheter på grund av könstillhörighet, trots individers likhet inför lagen och 
ett neutralitetssträvande i arbetet. Däremot när det kommer till mångfald och integration menar 
dessa informanter att det är viktigt att hålla sig neutral i frågan och att alla ska ha lika möjligheter. 
Lika möjligheter sägs komma per automatik och att det aldrig varit några problem med ett 
ojämlikt bemötande, men samtidigt finns det en medvetenhet om att genusstrukturer kan ge 
upphov till ojämlika villkor trots neutralitetsprinciper och styrdokument om icke-diskriminering. 

Individ- eller stereotyp? 
Flera informanter påpekar relevansen av att bemöta människor individuellt och inte generalisera. 
Det framhålls bland annat att det är skillnad mellan individer beroende på ursprungsland och 
familj och att det därför inte går att dra generella slutsatser. 

Det är viktigt också att ha ett individuellt perspektiv på individer som man möter. Jag tror att 
det är en brist som vi kanske har. Att man betraktar de människor med utländsk bakgrund, att 
man kanske betraktar de för mycket i grupp. Informant 7 

I vissa intervjuer framkommer dock andra nyanser av denna icke-generaliserande inställning där 
enskilda individer istället förstås på ett eller annat sätt representera en annorlunda kultur. En 
informant lyfter bland annat upp ett ”framgångsexempel” där en individ med utländsk bakgrund 
kommit in på en arbetsplats. 

Så rekryterade man in en, jag tror att han är bosnier, det spelar ju ingen roll, men han hade en 
annan kultur. Och det var väldigt intressant för han är den populäraste tror jag av alla/…/. 
Och de skojar om det liksom i verksamheten att oj, ni ska väl vara lyckliga som har den där. 
Därför att han liksom kände personligt ansvar för sitt jobb på ett helt annat sätt. Nu ska jag 
inte sitta, för det kan bli fördomsfull som om jag säger så, då får man tänka men… Informant 3 

Detta exempel lyftes fram i positivt avseende för att visa på en bra kompetens som togs tillvara. 
Samtidigt framhålls den annorlunda kulturen som orsaksförklaring till att denna individ utövade 
sitt yrke på ett bra sätt. Att personen i fråga förklaras känna ett ansvar på ett helt annat sätt kan 
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förstås menas i förhållande till en infödd. Eftersom detta citat uppkommit i en intervjusituation 
där informanten ville lyfta fram positiva exempel gällande integration i kommunen är det inte 
säkert att informanten skulle omtala personen på liknande sätt i ett annat sammanhang. I citatet 
nämns visserligen att dennes popularitet även omnämns positivt inom verksamheten, men 
behöver inte innebära att det är den kulturella bakgrunden som ligger i förgrunden för detta. 
Även en annan informant framhäver en praoelev som var mörkhyad och mycket uppskattad som 
ett positivt exempel. 

Och det tyckte jag var en väldig fördel och han var otroligt duktig. /…/ Han va bra mycket 
duktigare och ödmjukare och trevligare än de svenska killar jag har haft. Informant 10 

Även här framhävs att individen ifråga positiva egenskaper skulle härröra ur dennes hudfärg eller 
bakgrund. Att framhäva en person utifrån etniska eller kulturella kriterier kan bli lika 
generaliserande som att sammankoppla negativa egenskaper med ursprung eller utseende, då 
individen föreställs vara på ett specifikt sätt på grund av sin bakgrund. Maria Eriksson Baaz 
menar att bilder av den Andre figurerar både i form av en negativ motpol, men även i ett positivt 
avseende där exempelvis stereotypa bilder om Deras mat och dans blir symboler för en positiv 
skillnad. Vidare menar hon att det är relevant att ifrågasätta dessa ”positiva” bilder som genom 
att betona de Andras olikhet riskerar reproducera stereotypa bilder som upprätthåller ojämlika 
strukturer.50 En alternativ tolkning skulle kunna vara ett mer individuellt perspektiv där dessa 
personer förstås utgöra undantag i förhållande till en mer negativ regel. Det vill säga att 
informanterna överraskas av dessas positiva egenskaper i förhållande till en grupptillhörighet som 
de tillskriver (eller menar att andra tillskriver) en negativ identitet. Föreställningar om invandrare 
som generell grupp har också framkommit i empirin. I en intervju berättas om ett projekt där 
man anställt individer som ”brobyggare” och det beskrivs att tanken med dessa är att de skulle 
vara en ”länk mellan invandrarkulturen och den svenska kulturen”. Detta kan vara ett förenklat 
sätt att ringa in en komplex problematik, men lyfter ändå fram en tankegång som bygger på att 
det finns en generell ”invandrarkultur” vilken skulle skilja sig från den ”svenska kulturen”.  
 
Några informanter lyfter fram att olika invandrargrupper kan bli bemötta olika beroende på var 
de kommer ifrån eller yttre karaktäristika. 

Men det har ju också att göra med våra fördomar mot personer som kommer från andra 
länder, andra kulturer, religioner. Det är klart att det är lättare för personer som ser mera ut 
som vi gör. Än för någon som kommer från ett helt annat, och det bygger ju på våra egna 
fördomar. Informant 6 

Informanten menar att det finns fördomar hos infödda i samhället kring olika grupper där de 
som avviker mest från det tänkta svenska har svårare att komma in i samhället. Ytterligare en 
informant har ett liknande resonemang och ringar in problematiken med vad denne kallar för 
”lökmodellen”. 

                                                 
50 Maria Eriksson Baaz ”Biståndet och partnerskapets problematik”, Sverige och de Andra. Postkoloniala perspektiv, red. 
Michael Mc Eachrane & Louis Faye (Stockholm: Natur och kultur, 2001), s, 179-183. 
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Närmast vid kärnan så är det skalvis, ju längre bort man kommer, desto svårare är det. Informant 
11 

Informanten påpekar vidare att det även finns föreställningar om att det skulle vara skillnader i 
kulturbakgrund utifrån en tanke om kulturellt avstånd, men ifrågasätter själv dessa. Ovanstående 
tankegångar uttrycker en medvetenhet om att det existerar fördomar i samhället där människor 
med utländsk bakgrund kan mötas av olika villkor beroende på föreställningar om vad som är 
svenskt och inte, där dessa informanter distanserar sig ifrån en sådan förståelse. 
 
I några intervjuer uppkommer dock ”avståndsteorin” som en förklaring där man faktiskt 
uppfattar generella skillnader beroende på var i världen en individ kommer ifrån. 

Där kan det ju finnas en hel del kring ett lärande i våra nya grupper. Där tror jag att vi måste 
lära. Det är en väldig skillnad att ta emot en, det är ju farligt att generalisera, om vi tittar på dem 
som kommer inom nordiska och inomeuropeiska och de som sen kommer utifrån. Man kan 
inte tala om generellt, utan man måste titta på de här grupperna utifrån sina specifika 
utgångspunkter. Där tror jag vi har ett lärande också. Att precis som i allt annat så måste vi 
möta de grupper där grupperna står och befinner sig. Och inte tro att vi kan hitta generella 
mönster som passar både inomnordiska, eller inomeuropeiska eller vad man nu har för olika 
grupper. Informant 9 

Informanten påpekar faran i att generalisera invandrare som grupp, men menar samtidigt att det 
kan finnas generella likheter inom en grupp. I resonemanget lyfts fram att det kan finnas olikheter 
mellan inomeuropéer och utomeuropéer som skulle befinna sig på olika plan. En annan 
informant påpekar också att européer inte direkt räknas som invandrare, utan snarare att det 
handlar mer om andra kulturer. På detta sätt framkommer vissa föreställningar om att 
utomeuropéer skulle vara mer olika än infödda och inomeuropéer samtidigt som det också finns 
en medvetenhet om denna typ av generalisering. Enligt Katarina Mattsson speglar ett tänkt 
avstånd mellan européer och ickeeuropéer framför allt föreställningar om Väst som en kultursfär 
där de utanför förstås ha en annorlunda kultur vilken ses som anledning till dessas sämre villkor i 
samhället.51 Förståelsen av utomeuropéer som kulturellt olika kan därmed få en legitimerande 
effekt av ojämlika villkor där vissa grupper av invandrare betraktas som mer olika Oss än andra. 

Rasism 
I integrationsplanen står att det i Nyköpings kommun inte ska tolereras rasism och råda 
”ömsesidig respekt med frihet från främlingsfientlighet och fördomar”.52 De flesta förklaringar 
som framkommer under intervjuerna gällande rasism är tanken om rasism som en avvikande 
ytterlighet. I diskussioner om rasism hänvisas det bland annat till skinnskallar och att ”det finns 
ytterligheter på alla kanter”. I några intervjuer förklaras rasism som förekommande bland 
”vanliga” människor med grund i en rädsla för det okända. En informant menar bland annat att 
denne inte har upplevt att det förekommit rent rasistiska problem inom kommunen som 

                                                 
51 Katarina Mattsson, s, 245. 
52 Integrationsplan, s, 31. 
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organisation men däremot ”i samhället utanför finns det, på gator och torg”.53 Ytterligare en 
informant är inne på samma spår och menar att det är vanliga människor, framför allt sysslolösa 
som har negativa föreställningar om personer med utländsk bakgrund. Det finns därmed både 
förståelser om rasism som förekommande i vardagen bland ”vanliga” människor, samt tankar 
kring rasism och stigmatiserande handlingar som något avvikande. En informant ser rasism som 
förekommande på flera plan i samhället och i det vardagliga livet då denne själv haft upplevelser 
av att närstående utsatts för rasistiska tillmälen. Denna informant påpekar att ”köksbordsrasism” 
inte är ovanligt och menar att företeelsen får konsekvenser. 

Där tycker jag vi bör tänka efter allihop. Vad det är man ställer till med om man råkar eller låter 
ett sånt samtal ske vid köksbordet. Informant 13 

Informanten lyfter även fram en strukturell aspekt genom att berätta om en företagare denne 
känner till med utländsk bakgrund som inte fick tag på en bostad och tolkade det som ett möjligt 
utfall av diskriminering.  
 
Ytterligare en tankegång kring förekomsten av rasism lyfts fram av en informant som menar att 
det inte behöver handla om etniska fördomar utan kan till exempel vara ett bråk mellan olika 
bostadsområden där det ibland tillskrivs rasistiska förtecken. 

Det är ju att man slänger okvävesord. Sen om det är med rasistisk tanke, det tror jag inte, utan 
ofta är det oförstånd. Ungefär som att man retar nån som har glasögon så retar man nån som 
har ett annorlunda utseende. Informant 12 

Enligt informanten bör det inte alltid inläsas rasistiska tendenser i konflikter och att det 
egentligen inte existerar en rasistisk andemening bakom fientliga uttalanden. Detta kan förstås 
som att konflikter kan uppstå utifrån andra anledningar än etniska fördomar, men det skulle 
också kunna ses som ett förmildrande av rasism då det reduceras till att vara en mobbning mellan 
två jämbördiga parter vilket kan osynliggöra ojämlika maktförhållanden. I några intervjuer lyfts 
det fram att bristen på integration också handlar om att individer med utländsk bakgrund inte tar 
kontakt och även medvetet söker sig bort från infödda. En informant reflekterar kring detta och 
menar att det även finns en ”omvänd rasism”. 

Det finns ju omvänd rasism. Det finns ju invandrarungdomar som är för jäkliga mot svenska. 
Det måste man våga säga. Informant 4 

Här förstås rasism vara något som även kan utövas av invandrare. I ytterligare en intervju 
framkommer tankegångar att invandrare också kan ha fördomar mot svenskar som en förklaring 
till olika hinder för integration. Detta perspektiv kan lyfta fram att konflikter och fördomar kan 
figurera i olika grupperingar. En omvänd rasism innebär dock en utgångspunkt i att maktaspekten 
kan ändras mellan två grupper med likvärdiga förutsättningar och därmed frångås strukturella 
premisser. 

                                                 
53 Informant 11 
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Invandrarkvinnor 
I revisionsrapporten från 2002 konstateras som tidigare nämnts att kvinnor har större problem 
att komma in på arbetsmarknaden och andra förklaringar än utbildningsbakgrund efterfrågas. En 
målsättning i integrationsplanen är även att främja invandrarkvinnors situation. Hur 
informanterna reflekterar kring invandrarkvinnors sämre villkor är därmed relevant då dessas 
förklaringsmodeller kan synliggöra särskiljande och inkluderande reflektioner. 

Kvinnans plats i ”Deras kultur” 
De flesta reflektioner kring invandrarkvinnors situation under intervjuerna har uppkommit 
utifrån den ganska generaliserande frågan om informanten upplevt någon skillnad i integrationen 
mellan män och kvinnor, vilket bör tydliggöras kan ge generaliserande svar. Dock har 
informanterna haft utrymme att välja hur de vill svara på frågan och i vissa intervjuer har ämnet 
även dykt upp spontant. Ytterligare ett påpekande är att i två intervjuer kom ämnet inte upp och 
en informant sa sig inte ha några erfarenheter av om det skulle vara någon skillnad. 
Informanternas reflektioner kring invandrarkvinnors villkor och möjligheter bygger framför allt 
på en förståelse av en traditionell kvinnoroll. 

Jag vet inte, ifall vissa har en annan syn på familjen och hur pass mycket man… De olika 
rollerna män och kvinnor om man har den delen. Att det är männen som bestämmer och styr 
och att kvinnorna sköter markservice. Det kan ju vara en orsak. Vi är ju mer, har ju en 
acceptans om att vi är ganska lika i familjelivet. Det har man ju inte ifrån andra länder så att 
säga. Informant 12 

Informanten uttrycker att det kan finnas en skillnad i en invandrad familjs strukturering i 
förhållande till en svensk. Huruvida dessa traditionella könsroller innebär att kvinnor har lättare 
eller svårare att integreras i samhället råder det delade meningar om. Några informanter menar att 
detta innebär att kvinnornas traditionella göromål innebär att de möter situationer där de 
kommer i kontakt med samhället och språket, exempelvis i affären, hos barnläkaren och så 
vidare. Utifrån det perspektivet får kvinnorna ett kontaktnät genom att utföra hushållssysslor och 
därmed lättare att integreras.  

Jag tror att kvinnorna ändå på nåt sätt kommer ut. De kanske är de som går med barnen till 
dagis och jag vet inte… men alltså jag det jag ser i alla fall så har jag en känsla av att kvinnorna 
har lättare att acklimatisera sig och… fast jag vet inte om det är så. Informant 1 

En annan informant har samma infallsvinkel och hänvisar till ett samtal med en person som 
arbetat i Brandkärr som menat att det är lättare att integrera kvinnor som varit mer 
kontaktsökande, men påpekar också att det kan vara väldigt olika beroende på grupp och 
sammanhang. Vidare berättar denne om egna upplevelser av att män från vissa länder kan visa en 
större skepsis mot kvinnor och har ett kontrollbehov vilket blir hindrande för kvinnornas 
integration. En annan informant lyfter fram samma aspekt och menar att vissa grupperingar är 
svårare. 

Jag har upplevt att en del män från vissa kulturer har väldigt svårt att anpassa sig till exempelvis 
kvinnliga chefer. Och jag menar här har vi ju verksamheter där vi har mycket kvinnliga chefer. 
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Det kan vara ett problem. Vet inte om vi haft det här, men jag har ju märkt det på annat håll. 
Just det här, framför allt då kanske från arabiska länder. Informant 2 

Informanten har också haft tidigare upplevelser av att män inte accepterat att deras kvinnor gått 
på utbildningar då hon förväntas ta hand om hemmet. Dominerande män beskrivs här som ett 
problem som gör att det blir svårare för kvinnor att integreras i samhället och detta lokaliseras 
även till vissa grupper. På en fråga om varför det i statistiken är fler arbetslösa kvinnor med 
utländsk bakgrund än kvinnor med svensk bakgrund svarar en informant: 

Dels att dom blir förtryckta på det viset att de inte får komma in. De får inte gå och lära sig 
svenska och de kommer inte ut. De blir instängda eller undanhållna dels av sin man då. Och en 
grundgrej är ju språket också. Jag tror inte att de har ett dugg lättare än invandrarmän. De 
kanske inte är lika tuffa heller. Det är möjligt. Informant 10 

Här framkommer, förutom förståelsen av en dominant man, en tanke om att kvinnorna kanske 
inte är lika tuffa. På samma fråga svarar en annan informant: 

De tror jag har ännu svårare för att gå ut och ragga jobb. Jag tror faktiskt det. Men det har lite 
att göra med att man måste lära människor att se att de har samma rättigheter och samma 
möjligheter. Informant 12 

I ovanstående citat kan kvinnan förstås inte vara lika aktiv eller framåt som män och inte inneha 
kunskapen om att de har samma rättigheter och möjligheter och att detta är en orsak till 
invandrarkvinnors lägre frekvens i arbete i förhållande till svenska kvinnor. Ytterligare en 
informant menar att det krävs styrka för att kvinnor ska kunna bryta ett negativt kulturmönster. 

Men där kanske det krävs ännu mer styrka hos dom för att bryta det som är ett kulturmönster. 
Jag tror inte att det är problemfritt för dem. Jag tror att de jobbar i väldigt mycket motvind. 
Men de är starka och duktiga. Och det behövs ju absolut. Informant 8 

Här framhålls att det är kulturen som hindrar invandrade kvinnor från inträde i samhället och att 
dem, i förhållande till underförstått en infödd kvinna, behöver vara än starkare för att frigöra sig 
då detta kulturmönster framställs som väldigt determinerande. Kvinnors sämre möjligheter på 
arbetsmarknaden tolkas även utifrån utbildningsbakgrund. 

Och även på det akademiska området. Det kan ju handla om utbildningsbakgrund helt enkelt. 
Kompetens, att många kvinnor från vissa kulturer är det mera glest med högre utbildning. 
Informant 13 

Samtidigt som utbildningsbakgrunden här utgör en orsaksförklaring påpekar informanten också 
att det är väldigt olika världen över och att kvinnors sysselsättning varierar mycket beroende på 
vilket land man kommer ifrån. Även informanter som inte uttryckt utbildningsbakgrund som en 
förklarande faktor till invandrares lägre sysselsättningsgrad generellt påpekade gällande kvinnor 
att detta kunde vara fallet. Kultur och tradition framkommer framför allt som förklaringar till 
skillnader i integration mellan män och kvinnor och invandrade kvinnors sämre möjligheter på 
arbetsmarknaden. 

Men där väldigt mycket bygger på tradition. Då kommer det här in som en viktig faktor för 
familjen. Informant 8 
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Informanten menar vidare att kvinnor och flickor begränsas av sina män. En annan informant 
påpekar också att det beror på att det finns vissa kulturer där män betraktas som mer värda samt 
att kvinnorna ibland faktiskt vill vara hemma.  
 
I två intervjuer framkommer även en annan bild där kvinnor med utländsk bakgrund kan ha en 
position i det offentliga rummet. I dessa fall blir de omnämnda som positiva avvikande exempel 
och har uppkommit som svar på en direkt fråga om det finns några framgångsrika kvinnor med 
utländsk bakgrund i Nyköping. En informant påpekade då att: 

När jag pratar så här om kvinnor, då pratar jag mycket om kvinnor som i sitt hemland till 
exempel kanske inte har lärt sig läsa och skriva eller så. Informant 4 

Dessa spontana associationer till invandrarkvinnor som fast i traditionella roller kan innebära att 
dessa generellt förstås som mindre utbildade och aktiva i förvärvsarbete. De som framför 
förknippas med invandrarkvinnor i intervjuerna är kvinnor som lever under ojämställda villkor 
och inte har en bakgrund i arbete eller utbildning. Det skulle kanske också kunna ge en indikation 
på vilka invandrare som betraktas som invandrare. Om frågan istället hade varit skillnaden mellan 
kvinnor och mäns integration från de nordiska länderna eller Västeuropa är det möjligt att det i 
svaren inte förutsatts en bristande utbildningsbakgrund eller ovana att arbeta i hemlandet. 

Vilket arbete 
Invandrarkvinnors högre frekvens i arbetslöshetsstatistiken i förhållande till svenska kvinnor 
ledde också till reflektioner kring vilken typ av arbeten som är aktuella. I diskussioner om 
arbetsmarknaden är det framför allt vårdyrken som kommer på tal och i några intervjuer 
konstateras att det faktiskt är fallet att många med utländsk bakgrund arbetar inom vård och 
omsorg. En informant har en fundering kring den ojämna statistiken: 

Männen kanske har fler jobb att välja mellan. För kvinnor är det ofta sjukvården eller att gå 
hemma, ta hand om gamla och så. Informant 4 

Detta skulle kunna innebära att männen förstås ha ett större spektra av möjliga arbetsplatser, 
medan kvinnans kompetens sträcker sig till vårdyrken. Det skulle också kunna vara så att 
tankegången bygger på olika villkor i en genussegregerad arbetsmarknad där kvinnor och män 
generellt förväntas arbeta och arbetar inom olika sektorer. I en annan del av intervjun menar 
dock informanten att det finns kulturella faktorer till att det är fler kvinnor som är hemma. En 
annan informant menar att hushållsnära tjänster kan vara en lösning för att öppna upp 
arbetsmarknaden för invandrarkvinnor. Detta kan dock bli paradoxalt i förhållande till 
tankegångar om att kvinnor med utländsk bakgrund är bundna vid en traditionell kvinnoroll 
vilket förklaras som negativt för dennes möjligheter att förvärvsarbeta. Genom hushållsnära 
tjänster är det möjligt att det till viss del blir mer kvinnligt traditionella göromål som ska utföras 
och därmed försöker man, enligt det förhållningssättet, få ut kvinnor med utländsk bakgrund från 
traditionella kvinnliga sysslor i hemmet, till att genomföra samma typ av sysslor hos någon annan 
istället för att introduceras i arbetslivet på en jämlik nivå. Det skulle också kunna vara så att 
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tanken är att detta blir ett led in i samhället och på så vis främjar kvinnors integration och 
möjlighet att bli autonoma genom egen försörjning. Därmed ingen värdering kring denna 
politiska åtgärd utan en reflektion kring logiken i resonemanget. 
 
En informant relaterar skillnader till genusstrukturer i en diskussion om hur invandrartjejer 
presterar bra i skolan. 

Nu har inte jag en massa statistik där jag kan säga att så här är det. Men alltså det är min bild att 
tjejerna presterar bättre, men det gör svenska tjejer också. Det kan vara så att tjejer med 
invandrarbakgrund har förstått att har man en bra utbildning så har man större möjligheter att 
lyckas. Medan killar som generellt oavsett vad man har för bakgrund inte presterar lika bra i 
skolan. Även killar med svensk bakgrund har ju inte samma… presterar ofta sämre än 
invandrartjejer. Informant 5 

Informanten påpekar att oavsett bakgrund så presterar unga tjejer bättre i skolan och menar att 
invandrarungdomar är en del av ett komplext system som bygger på genus. Vad som förväntas av 
mansrollen och kvinnorollen samt könsrelaterat bemötande i skolan tror informanten kan vara 
faktorer till detta vilket påvisar en förståelse av strukturella förutsättningar. När det gäller vuxna 
tror denne dock att det kan finnas kulturella faktorer som påverkar. 

Jag tror att det finns en kulturell faktor där det inte är lika självklart i alla kulturer att kvinnor 
arbetar. Det är inte lika självklart för alla svenska män heller. Informant 5 

Här framkommer en kulturell förklaring till att invandrarkvinnors möjligheter på 
arbetsmarknaden samtidigt som det också relateras till rådande genusstrukturer i det svenska 
samhället. Detta är den enda relateringen av invandrarkvinnor/invandrartjejers sämre villkor till 
genusstrukturer i samhället som framkommer under intervjuerna. 

Den ”svenska jämställdheten” som ideal 
Tre informanter fick frågan om de upplevde Nyköping som en jämställd kommun. En person 
svarade att det kanske är olika i olika delar och en annan menade sig inte ha reflekterat kring det 
men sa att det kanske det inte är helt och hållet. Den tredje personen ansåg att det är ganska 
jämställt med tanke på en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män på politiska poster 
inom kommunen. I detta sammanhang bygger förståelsen av jämställdhet på jämnt antal 
representerade kvinnor och män, snarare än attityder och förhållningssätt. De kulturella 
förklaringar, som bygger på en tanke om en traditionell genusstruktur, till invandrarkvinnors 
sämre möjligheter till integration och delaktighet relateras även till svensk jämställdhet. 

Männen är ju ute och far mer. De har ju större frihet än vad kvinnorna har då. Ja, som det var 
här för kanske, för länge sen. Eller som det är i vissa familjer än idag./…/De kan ju inte 
förändra sig på en gång, och bli som vi kvinnor är exempelvis och som våra män. För det har 
ju tagit oss 150/200, jag vet inte hur många år det tagit oss att bli så. Informant 4 

Här förklaras De vara efter Oss vad gäller jämställdhet. Detta nyanseras i citatet med att vissa 
infödda familjer idag även kan vara ojämställt strukturerade, men samtidigt lyfts dem fram som 
avvikande där ”svensk jämställdhet” förstås utgöras av majoriteten och vara norm. Informanten 
menar att för att avhjälpa detta måste vi vara väldigt tydliga med vilka regler som gäller här. 
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Tanken om deras icke-progressiva förhållningssätt följer också en idé om att De kan lära av Oss. 
Det talas om att de har traditioner och kulturer som är långt tillbaka i tiden till skillnad från Oss 
underförstått modernare. Maria Eriksson Baaz menar att Vår progressivitet i förhållande till 
Deras primitivitet härrör ur en evolutionstanke där samhällen rör sig framåt i en förutbestämd 
riktning vilket kan relateras till koloniala förståelser av Oss som högst upp på den evolutionära 
stegen med uppgift att utveckla de underutvecklade.54 En informant menar att ett sätt att 
förändra invandrarkvinnors underordning är att föra samtal med mannen där han informeras om 
att han inte får göra som han gjort i sitt hemland. En annan informant pratar om invandrarflickor 
som blir begränsade och påpekar att det är en process som tar tid. 

Det är så att har du en kultur bakom dig som levt i många hundra år så är det inte så lätt att 
bryta det där även om du flyttar till ett annat land. Åtminstone inte för den vuxna befolkningen 
då. Det är ju lättare för ungdomar. Så det tar naturligtvis en tid. Informant 8 

Vidare menar informanten att lösningen på problemet är att de får lära sig vad som gäller i 
Sverige. 

Naturligtvis utbildning. I många stycken så är det ju också det här att komma föräldrar in på 
livet. Och förklara varför man ser si och så på det i Sverige. Jag tror inte man kan sätta några 
regler och förbud till föräldrar utan förklara rakt upp och ner att den svenska lagen gäller. 
Informant 8 

Att Vi ska lära Dem vad som gäller i Sverige kan innebära en förståelse av att vi har kommit 
längre och att De därför behöver våra kunskaper för att bli ”lika jämställda som Oss”. Det skulle 
också kunna bygga på en jämlik tankegång där oavsett vem som flyttar till ett annat land behöver 
lära sig hur det fungerar där. Tankesättet blir dock problematiskt utifrån en utgångspunkt i att 
individer från ett annat land skulle ha ett väldigt annorlunda rättsystem eller att det skulle vara 
naturligt med manlig dominans i andra kulturer. Därmed inte sagt att det inte kan förekomma 
skillnader, men att utgå ifrån det i generella termer om människor med utländsk bakgrund samt 
peka på att vårt rättsystem skulle innebära total jämställdhet kan bli problematiskt. I Fredrik 
Hertzbergs studie om arbetsförmedlares tolkning av en etniskt segregerad arbetsmarknad 
framkommer liknande tankegångar, där kvinnornas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden 
förklaras med Deras ojämställda kultur där jämställdhet primärt blir en etnisk fråga vilken förstås 
lösas genom att De anpassar sig till Våra ”ideala” genusnormer.55 En informant reflekterar kring 
religiösa eller traditionella föreskrifter där kvinnan exempelvis täcker sitt hår. 

Och deras kvinnor är så omlindade så det är bara det här som syns och så. Då får man ju så här 
sjuka tankar som, men vad är det för karlar egentligen. Blir de upphetsade av att se ett hår, eller 
vad är det? Eller hur? Jag menar det är så långt ifrån våra svenska män. De pratar ju om korta 
kjolar ibland, man får skylla sig själv och så va men. Nej… det är en attityd som jag inte tycker 
om. Informant 4 

Här lyfts en tankegång fram som bygger på ett särskiljande mellan svenska män och män med 
utländsk bakgrund där de svenska männen lyfts fram som mer jämställda i förhållande. Det 

                                                 
54 Maria Eriksson Baaz, s, 168. 
55 Fredrik Hertzberg, Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet, kap 4. 
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framkommer att svenska män kanske inte är helt jämställda heller genom att påpeka att de pratar 
om korta kjolar, vilken kan tolkas som en tanke om att det existerar ett skuldbeläggande av 
kvinnor bland infödda män. Dock framställs detta som ett relativt litet problem i förhållande till 
de Andras förtryckarmekanismer. Genom förståelsen av patriarkala mönster hos invandrare 
framställs den svenska kulturen i stort som jämställd. Informanten uttrycker samtidigt en 
förståelse för att infödda svenska killar blir förbannade och vill göra upp med invandrarkillar när 
infödda tjejer kallas hora av dessa. Ett uttryck för ojämställdhet är bland annat att kvinnor 
kopplas till mäns status vilket även kan relateras till en rasifierad diskurs. Att infödda killar ska 
skydda ”sina tjejer” innebär traditionella genus där kvinnan inte är autonom och kan skydda sig 
själv och där hennes sexualitet förknippas med en manlig hierarki. Mekonnen Tesfahuney skriver 
att kvinnors sexualitet görs till gränsmarkörer och bevarare av den etniska gruppen eller 
nationens gränser där rasistiska diskurser använder sig av kvinnan som symbol för den homogena 
identiteten. Sexuellt laddade föreställningar kopplar samman kvinnan med territoriet där männen 
ska beskydda nationen/kvinnan från invasion.56 Den framhållna ”svenska jämställdheten” kan 
därmed ifrågasättas då infödda tjejer kopplas till manlig status och ses som i behov av beskydd av 
”sina” killar/män. En tankegång som bygger på ett gränsmarkerande av vilka som tillhör Oss och 
vilka som är de Andra. 

Avslutande diskussion 
I informanternas definitioner av integration kan samtligas förståelse ringas in av ett ömsesidigt 
ansvar och allas tillgång till samhället oavsett bakgrund. För att skapa dessa förutsättningar krävs 
dock att majoritetsbefolkningen, genom sina politiska representanter och beslutsutförare vilka har 
en större makt i den här kontexten, skapar institutionella förutsättningar för en jämlik integration. 
Premisser för ett välfungerande integrationsarbete är därmed bland annat en förståelse för hur 
inkluderande och exkluderande tankeprocesser påverkar- och påverkas av social handling och 
dominerande samhällsdiskurser. Därför har det utifrån studiens syfte varit relevant att fokusera 
på målgruppens inkluderande och särskiljande reflektioner kring invandrare, invandrarkvinnor 
och integration. I följande avsnitt diskuteras de förklaringsmodeller till social ojämlikhet som 
framkommit i analysen och vilken form av social handling dessa kan tänkas ge upphov till. Detta 
genom ett analytiskt reflekterande kring vad tolkningen av begreppet integration som en 
ömsesidig process kan ge upphov till i social praktik; innebär denna förståelse per automatik att 
kommunala beslutsfattare river institutionella hinder för en välfungerande integration? 
 
I empirin utgår informanternas distinkta definitioner av integration från allas rätt till delaktighet, 
vilket kan indikera en medvetenhet om socioekonomiska faktorer. Invandrares svårigheter på 
arbetsmarknaden förklaras bland annat vara ett utslag av infödda arbetsgivares selektiva val och 
                                                 
56 Mekonnen Tesfahuney ”Globaliserad apartheid. Fästning Europa, migration och synen på de Andra”, Sverige och de 
Andra. Postkoloniala perspektiv, red. Michael Mc Eachrane & Louis Faye (Stockholm: Natur och kultur, 2001), s, 208-
209. 
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en segregerad bostadsmarknad tolkas till viss del som en konsekvens av tillgänglighet och 
utplacering av nyanlända. Arbetsgivares rädsla för att anställa påpekas som problematiskt utifrån 
en integrationsaspekt och därmed poängteras även majoritetssamhällets relevans för en negativ 
integration genom delaktighet i exkluderande processer samt en förståelse av stereotypa attityder 
som hinder. Parallellt med dessa förklaringar framkommer dock också tankar om att invandrares 
sämre sociala villkor skulle bero på Deras kompetensbrister och annorlunda kultur, framför allt 
när det gäller kvinnor vilket indirekt även påverkar uppfattningen om kategorin invandrare 
generellt. Det uppdelade boendemönstret förklaras utifrån detta perspektiv bygga på ett eget val 
där invandrare söker sig till varandra och blir på så vis själva utlösare av 
marginaliseringsprocessen. Invandrares utbildningsbakgrund och språkkunskaper förekommer 
även, vid sidan av strukturella förklaringar, som möjliga anledningar till Deras sämre tillgång till 
och villkor på arbetsmarknaden. De Andras bristande humankapital blir genom denna förståelse 
den logiska orsaken till dessas högre arbetslöshet och lösningen blir att De bör anpassa sig till 
svenska normer. Att framhålla språk och utbildning som nyckeln till arbetsmarknaden kan bidra 
till ett poängterande av vem som inkluderas i den svenska identiteten och en svensk självbild 
konstrueras som normerande då problematiken lokaliseras till invandrarna. Att definiera de 
Andras språk som problemet är ett sätt att anlägga legitima gränsmarkörer som ändå bygger på 
makt och särskiljande definitioner av Oss och de Andra.  
 
Ansvarig för ett fungerande integrationsarbete förstås av informanterna vara antingen alla i 
kommunen, alla delar av den kommunala organisationen, Social- och Arbetsmarknadsnämnden 
och/eller verksamheten. Tanken om att integration bara skulle röra vissa delar av den kommunala 
organisationen kan indikera att integration inte till fullo förstås vara en fråga för alla verksamma 
och ett uppfyllande av långsiktiga målsättningar i Integrationsplanen kan därmed ifrågasättas. 
Ytterligare en förståelse som framkommer kring hur integrationsarbetet struktureras utgår ifrån 
en neutralitetstanke – att inte diskriminera och särskilja. Då detta beskrivs fungera per automatik 
blir det intressant att ett aktivt jämställdhetsarbete ändå belyses. Utifrån jämställdhet förklaras det 
drivas aktiva diskussioner vilket innebär en medvetenhet om att genuskategorisering kan påverka 
trots formell likvärdighet. Däremot menas det att olika behandling utifrån rasifierade strukturer 
inte förekommer inom den kommunala organisationen. Tankegången bygger på att det inte är 
tillåtet att ha olika bemötande av individer med utländsk respektive svensk bakgrund, det är dock 
inte heller tillåtet att ha olika bemötande beroende av kön, men det sistnämnda förstås ändå vara 
relevant att diskutera. En paradox är att samtidigt som det framhålls att jämställdhet är en mer 
relevant diskussionsfråga än integration framställs i andra delar av intervjuerna infödda och det 
svenska samhället som väldigt jämställt i förhållande till invandrarnas förstådda patriarkala 
traditioner och kulturer. 
 
Att inte generalisera påpekas i empirin vara relevant. En medvetenhet om att förändrade attityder 
på arbetsplatser och en öppnare inställning är av relevans för förbättrad integration framkommer. 
Samtidigt uppenbaras även särskiljande tankegångar där invandrares egenskaper knyts samman 
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med deras etniska tillhörighet eller bakgrund och på detta sätt förstås De vara olika Oss. Dessa 
skillnader lyfts framför allt fram i positiva ordalag där deras egenskaper beskrivs som en 
konsekvens av dessas grupptillhörighet samt i mer negativa beskrivningar av Deras traditionella 
genus. Tillskrivandet innebär trots de delvis positiva tongångarna ett särskiljande där kultur eller 
etnicitet betraktas som essentiella förutsättningar. Genom att de Andra ses som annorlunda blir 
kulturella förklaringsmodeller till deras svårigheter att komma in i samhället mer logiska. Det 
framkommer i empirin en viss medvetenhet om att invandrare kan bli olika bemötta beroende på 
fördomar om ”kulturellt avstånd”. Samtidigt framkommer också en förståelse av att det faktiskt 
skulle existera ett kulturellt avstånd, vilket förklaras genom ett inkluderande av inomeuropéer och 
ett exkluderande av utomeuropéer i beskrivningar om tänkt likhet och olikhet. En relevant 
reflektion kan dock vara ett ifrågasättande om det är det fysiska avståndet (inom- och utom 
Europa) som sätter upp gränser: Skulle exempelvis en amerikan betraktas som mer ”kulturellt 
avlägsen” än en bosnier eller alban? Vilka som definieras som lika och vilka som betraktas som 
olika bygger på socialt konstruerade föreställningar som skiftar i tid och rum. Då det tidigare var 
exempelvis finnar, zigenare och judar som definierades som avvikande av infödda har detta 
förflyttats till att framför allt gälla utomeuropeiska individer exempelvis från Mellanöstern och 
Afrika. Särskiljandet har därmed mindre att göra med gruppen som definieras som avvikande och 
snarare att göra med de föreställningar som stigmatiserar gruppen och konstruerar den som 
annorlunda. 
 
Särskiljande förståelser används även i beskrivningar av rasism. Den Andre i detta sammanhang 
blir här extremisten eller ”den vanliga människan” och därmed upprättas en distans till 
rasifierande praktiker. Strukturella och institutionella diskrimineringspraktiker kopplas inte till 
rasism, utan rasism förstås snarare som något avvikande som figurerar i diskurser utanför det 
egna och förknippas inte med diskriminering eller kulturrasism. Ordet har visserligen starka 
konnotationer vilket kan bidra till att detta inte relateras till en rasifierande särskiljning som leder 
till exkludering. Omvänd rasism lyfts också fram som förekommande vilket kan vara ett sätt att 
påvisa att det finns fördomar i alla riktningar. Detta kan dock innebära att maktaspekten förloras 
och att det snarare ses som ett bråk mellan jämbördiga parter, vilket på ett tankeplan skulle kunna 
jämföras med att en misshandlad hustru slår tillbaka. Kan det betraktas som ”omvänd 
misshandel” mellan två jämstarka parter utifrån en maktaspekt? Det vill säga innebär en omvänd 
rasism att svenskar får sämre möjligheter i samhället? I förhållande till svensk rasism – hur 
begränsade blir infödda i förhållande till invandrares fördomar? Att lyfta fram omvänd rasism kan 
vara ett sätt att förmildra problemet genom att frånskjuta ansvar från inföddas diskriminering då 
även de Andra pekas ut som skyldiga för en dålig integration i förståelsen avståndstagande. 
 
Den dominerande förståelsen av invandrarkvinnors sämre villkor i det svenska samhället beskrivs 
vara ett resultat av Deras kultur. En patriarkal familjestrukturering med dominerande män 
föreställs utgöra ett hinder för kvinnor att bli delaktiga i det svenska samhället och även att 
kvinnorna möjligtvis inte heller är lika aktiva i jobbsökande. Invandrarkvinnors lägre antal i 
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förvärvsarbete relateras därmed till kulturella faktorer vilket även länkas till en tänkt låg 
utbildningsbakgrund och dåliga språkkunskaper. Informanternas faktiska upplevelser av 
dominanta män ifrågasätts ingalunda och inte heller den faktamässiga riktigheten då 
genusrelationerna i sig ligger utanför studiefokus, dock blir det problematiskt när detta blir 
förklaringsmodellen till invandrade kvinnors sämre möjligheter på arbetsmarknaden då det 
medför att diskriminerande villkor i det svenska samhället osynliggörs. Informanternas slutsatser 
dras delvis från direkta erfarenheter där enskilda exempel kopplas till ett kollektiv vilka präglas av 
en ganska hög grad av generalisering. En intressant aspekt är att infödda mäns dominans över 
infödda kvinnor sällan kopplas till den svenska kulturen och att 46 % av alla kvinnor i Sverige 
utsatts för någon form av sexualiserat våld efter sin 15-årsdag57 förstås snarare som avvikande 
beteenden hos enskilda män i förhållande till den ”svenska jämställdheten”. Det normativa 
tillståndet i Sverige förstås därmed vara en jämställd organisering där infödda med en patriarkal 
syn betraktas som avvikare, medan patriarkalt förtryck förstås vara en naturlig del och 
determinerande i de Andras kultur. Vilka kvinnor som relateras till i ojämställda termer ger också 
uttryck för vilka delar av världen som förstås som mer kulturellt avlägsna från Oss och Vår 
”västliga värdegrund”. Invandrare som förstås utgöra dessa ”kulturellt avlägsna” i förhållande till 
den ”svenska jämställda kulturen” lokaliseras till vissa grupper, där bland annat män från 
”arabiska länder” påpekas ha svårt för modern jämställdhet.  Den ”svenska jämställdheten” och 
”Deras ojämställda kulturer” förstås som en dikotomi där De betraktas vara efter Oss. Lösningar 
till den förstådda problematiken om patriarkala strukturer handlar framför allt om att De ska lära 
sig hur det fungerar här, det vill säga lära sig ”svensk jämställdhet”. Självklart är det viktigt att 
belysa patriarkala strukturer för att kunna förändra dessa i vilken uttrycksform de än 
förekommer, det problematiska i sammanhanget blir den stereotypa förståelsen av 
invandrarkvinnan som ett svagt offer och invandrarmannen som en förtryckande patriark och 
den exkludering och ojämlika villkor dessa schabloner kan ge upphov till. Den kulturella 
förklaringsmodellen till invandrade kvinnors sämre villkor på arbetsmarknaden kan i sig bli 
förtryckande genom att beslutsfattare styr sitt arbete utifrån dessa stereotyper där 
invandrarkvinnan förstås inte befinna sig på samma nivå som en svensk kvinna. De 
generaliseringar som leder till att kvinnor med utländsk bakgrund diskrimineras i olika 
sammanhang i det svenska samhället osynliggörs och legitimeras genom att istället lägga 
orsaksförklaringen på de Andras annorlunda kultur och traditionella genus. Jämställdhet blir på 
detta sätt en arena där den svenska självidentiteten som ideal definieras i förhållande till de 
Andras kultur utifrån markörer som fungerar särskiljande – att De är patriarkalt organiserade i 
förhållande till Oss, och hierarkiserande – att De är efter Oss. 
 
I definitionerna av integration är informanterna som tidigare nämnts överens om att det krävs en 
ömsesidig vilja från både infödda och invandrare. Till de konkreta problemen de ser i 

                                                 
57 Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand & Anne-Marie Kalliokoski, Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i 
jämställda Sverige – en omfångsundersökning (Umeå: Brottsoffermyndigheten, 2001), s, 8. 



 38

integrationsfrågan kring sysselsättning och segregerat boende nämns både strukturella 
förklaringar, men också kulturella baserade på kompetensbristperspektivet. De bilder av de 
Andras annorlunda kultur generellt, men framför allt när det gäller genusstrukturer, kan därmed 
länkas till förklaringsmodeller där Deras språkfärdigheter, utbildningsbakgrund eller livsval står 
som orsak för dessas sämre villkor. De olika förklaringsmodellerna som förekommer kan tänkas 
leda till olika lösningar. Språkinlärning och kunskaper om svenska värderingar och så vidare blir 
naturliga åtgärder utifrån kompetensbristperspektivet där invandrare förstås bör ändra sitt 
agerande för att komma in i samhället, medan förändrade attityder hos infödda ses som en 
lösning utifrån det förstnämnda. En medvetenhet om sysselsättningen och ekonomins relevans 
för andra faktorer, exempelvis boendet, kan bidra till positiva effekter om dessa tankegångar 
överförs i konkret handling, samtidigt krävs då också en medvetenhet om de strukturella och 
institutionella hindren för att nå dit. Med tanke på att föreställningar om att De skulle vara lite 
efter Oss och även att kompetensbristperspektivet kommit upp, kan det tänkas vara ytterst 
relevant att synliggöra de stigmatiserande praktiker som ligger till grund för invandrares sämre 
möjligheter och villkor exempelvis på bostads- och arbetsmarknaden. 
 
Informanternas utsagor bygger till viss del på att en medvetenhet om socioekonomiska hinder 
och inföddas attityder men samtidigt framkommer också common sense förklaringar där invandrare 
tillskrivs en stigmatiserad identitet. En i samhället dominerande uppfattning där Deras 
kompetensbrister och icke-modernitet förstås utgöra förklaringar till varför dessa har sämre 
villkor och möjligheter i det svenska samhället. De egenskaper som tillskrivs invandrare på grund 
av ursprung kan därmed ge upphov till ett exkluderande av invandrare och reproducerande av 
rådande maktstrukturer. Medvetenheten finns om faran i att generalisera, men samtidigt är 
informanterna, liksom andra i samhället, troligtvis påverkade av de dominerande diskurser som 
definierar invandraren som en avvikare, där dennes kultur knyts an till imaginära egenskaper så 
som sämre utbildningsbakgrund och språkkunskaper vilket även i empirin till viss del får förklara 
invandrares sämre sociala villkor på en etniskt segregerad arbets- och bostadsmarknad. Dessa 
bilder av de Andra tjänar en roll att förstärka en positiv självbild och distansera sig från 
problematiken. Det särskiljande där den Andra är i skepnad av invandraren fyller funktionen att 
framhäva svensk progressivitet och rikta negativ integration till att vara en effekt av deras 
annorlunda kultur och därmed minska det egna ansvaret. Den Andra formuleras även i termer av 
rasisten, vilken förstås vara antingen en avvikare eller en ”vanlig människa” och rasifierande 
diskurser tänks därmed inte existera inom kommunens väggar. Dessa skillnadsskapande 
reflektioner kring sociala kategoriseringar kan vara ett sätt att markerar gränser och befästa svensk 
normalitet. De fiktiva stereotyperna kan på så vis utgöra hinder för integrationen där kommunala 
beslutsfattares medvetenhet om dessa är relevanta för att främja jämlika villkor och en positiv 
integration genom en aktiv politisk styrning och konkret utförande av politiska målsättningar. Att 
avse att inte göra skillnad är en förutsättning, men för att det inte ska göras skillnad i praktiken 
krävs en medvetenhet om de common sense- föreställningar som kan bidra till särskiljande 
utestängning. Genom majoritetsbefolkningen och dess företrädares makt och tolkningsföreträde 



 39

över minoriteten kan dessas problemformuleringar påverka invandrares villkor och de diskurser 
som är tillgängliga kring dessa. 
 
Med andra ord tyder empirin på en vilja och inställning att inte generalisera eller stänga ute, men 
samtidigt förekommer ändå särskiljande föreställningar som kan leda till rasifierande exkludering. 
Att bägge typerna av förklaringsmodeller även uttryckts av samma informanter i olika 
sammanhang är en naturlig motsättning vilken visar på etablering och dominans av diskursen om 
invandraren som avvikare i våra vardagsförståelser, trots medvetenhet om formell likvärdighet. 
Tjänstemän och politikers förståelser är därmed påverkade av den större samhällsdiskurs som 
definierar och stigmatiserar invandrare utifrån föreställningar om en normativ homogen ”svensk 
kultur”. Därför är det relevant att kritiskt ifrågasätta de normer och värderingar som blivit common 
sense – en förgivet tagen kunskap om invandrares imaginära brister som förklaring till dessas 
sämre sociala och ekonomiska villkor. De offentligas sätt att förhålla sig till integration och 
invandrare kan reproducera eller förändra denna diskurs. Därför välkomnas vidare forskning om 
vilka common sense förståelser om invandrare som finns hos politiker och tjänstemän och framför 
allt vad dessa kan innebära i konkret praktik. Ytterligare ett forskningsfält som vidare bör 
studeras är hur dessa diskurser i samverkan med andra institutioner, exempelvis den akademiska 
världen och media, reproducerar eller förändrar dessa dominerande förståelser. För att kunna 
skapa institutionella förutsättningar för integration och jämlika villkor i realiteten krävs därmed en 
medvetenhet och aktivt förändrande av de dominerande diskurser som ger upphov till 
exkludering. Ett synliggörande av särskiljande tankegångar som definierar invandraren som 
avvikande kan förhoppningsvis leda till att kommunala beslutsfattare och utförare 
problematiserar sina egna tankegångar för att aktivt kunna motverka dessa common sense förståelser 
och därigenom uppnå en realisering av den ömsesidiga integrationsformuleringen. 

Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka hur kommunala tjänstemän och politiker förhåller sig till 
integration och hur de reflekterar kring invandrares sämre villkor i samhället på en etniskt 
segregerad bostads- och arbetsmarknad. Detta med ett fokus på särskiljande och inkluderande 
reflektioner kring invandrare, invandrarkvinnor och integration. Studiens empiriska material 
bygger på kvalitativa intervjuer med 13 informanter verksamma inom kommunen, en 
informantgrupp som utgörs av både tjänstemän och politiker. Detta urval har gjorts selektivt för 
att spegla flera delar av den kommunala verksamheten och få flera infallsvinklar av målgruppens 
förståelse av integrationsproblematiken. Samtliga intervjuer har spelats in, transkriberats och 
analyserats utifrån analysverktygen meningskoncentrering, meningskategorisering, och meningstolkning. 
 
Grundläggande teoretisk utgångspunkt för denna studie är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 
vilket för studien innebär en förståelse av integration utifrån socioekonomiska faktorer där 
ojämlika villkor i samhället bygger på särskiljande och utestängande maktstrukturer. Den 
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teoretiska referensramen har använts som redskap för att lyfta fram faktorer som påverkar social 
ojämlikhet genom ett kritiskt ifrågasättande av normer och kategoriseringar som oreflekterat kan 
förefalla naturliga och självklara. Utifrån denna teoretiska ingång har integrationen granskats med 
utgångspunkt i en förståelse av att den sociala ordningen är något vi tillsammans skapar och 
reproducerar i olika maktordningar och på det sättet frångått etniska och kulturella 
förklaringsmodeller till strukturell ojämlikhet. Hur politiker och tjänstemän reflekterar kring 
integration och hur de förklarar social ojämlikhet har därmed varit ett relevant forskningsfokus då 
dessa föreställningar kan tänkas ge upphov till hur dessa sedan överförs i social handling och hur 
kommunens integrationsarbete därmed struktureras. 
 
I empirin har det framkommit både strukturella och kulturella förklaringsmodeller till social 
ojämlikhet. Till de konkreta problemen informanterna ser i integrationsfrågan kring sysselsättning 
och segregerat boende nämns både strukturella förklaringar; som infödda arbetsgivares attityder 
och negativ stadsplanering, men också kulturella förklaringar baserade på 
kompetensbristperspektivet. Det vill säga förståelsen av ojämlikhet som orsakat av Deras lägre 
utbildningsbakgrund, språkkunskaper och det segregerade boendet som en konsekvens av 
invandrares sökande till varandra. Den sistnämnda förståelsen följer dominerande diskurser i 
samhället vilka talar om invandrare från icke-västerländska länders annorlunda kultur samt tänkta 
sämre språkkunskaper och utbildningsbakgrunder som orsaker till dessas marginalisering på 
exempelvis bostads- och arbetsmarknaden. Kulturella förklaringsmodeller framkommer särskilt i 
uttalanden om invandrarkvinnor, vilka framför allt förstås vara förtryckta av dominerande män. 
Dessa traditionella genus beskrivs som en produkt av Deras kultur vilket även relateras till det 
”svenska progressiva samhället” som upphöjs i förhållande. Informanternas tolkning av 
integration som en ömsesidig process och poängteringen av inföddas ansvar tyder på en 
medvetenhet om strukturella påverkansfaktorer, men samtidigt präglas empirin av (förmodligen 
omedvetna) common sense tankegångar som bygger på ett särskiljande mellan Oss och de Andra. 
Tankegångar som innebär att de Andras svårigheter att bli delaktiga i det svenska samhället är en 
effekt av Deras annorlundahet. Överfört i social praktik skulle detta tillskrivande av en 
stigmatiserande identitet kunna innebära integrationsåtgärder som bygger på att invandrare ska 
förändras; bli mer som Oss gällande familjestrukturering, lära sig svenska och så vidare. Ett 
förhållningssätt som kan innebära ett osynliggörande och legitimerande av diskriminerande 
strukturer i det svenska samhället. Vidare är det relevant att dessa common sense- förståelser 
ifrågasätts för att de föreställningar som utgör ett strukturellt hinder för invandrares delaktighet 
aktivt ska kunna motarbetas. Med andra ord tyder empirin på en vilja och inställning att inte 
generalisera eller stänga ute, men samtidigt förekommer ändå särskiljande föreställningar och 
förklaringsmodeller som kan leda till rasifierande exkludering i praktiken. 
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