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Abstract 

Hageby is a district in Norrköping, which is mainly perceived as segregated with a large 

number of inhabitants of foreign origin. It's also associated with low socioeconomic status, 

criminality, high unemployment and social exclusion. The external perception of the area is 

mainly negative, whilst the internal experiences and views, on the contrary are quite positive. 

Some internal conflicts, based on ethnicity and religion is clearly present here, but most 

informants expresses a positive view of the Swedish people, though many have little 

opportunity to interact with ethnic Swedes. Living in a multicultural area, seems for many of 

the local inhabitants to be something partly positive. For newcomers living there, closeness to 

family and their ethnic group, also helps soften the stress of settling in and adjusting to a new 

community. Extensive research shows that living in a segregated area, tend to slow the 

integration process, having negative effect on learning the new language, developing 

networks necessary for finding work, understanding of and full participation in society. 

Newer the less, my informants show that living in a segregated area, does not necessarily have 

these effects on an individual level. Although the extended influence of negative stereotyping 

of the area and the people who live there, tend to have an effect on self image and the 

construction of identity. 

Key words: multiculturalism, segregation, family, adaptation process, acculturation 

 

Sammanfattning 

Hageby är en stadsdel i Norrköping som i huvudsak betraktas som segregerad, med en hög 

andel utlandsfödda innevånare. Området förknippas också med låg socioekonomisk status, 

kriminalitet, hög arbetslöshet och utanförskap. Den externa bilden av området är i hög grad 

negativ medan den interna upplevelsen och uppfattningen om Hageby till största delen är 

positiv. Vissa interna konflikter, baserade på etnicitet och religion, är tydligt närvarande men 

de flesta informanter har en positiv syn på ”svenskar”, trots att många har få möjligheter eller 

tillfällen att interagera med etniska svenskar. För många av innevånarna tycks det upplevas 

som åtminstone delvis positivt att bo i ett mångkulturellt område och för nyanlända tycks 

närheten till familj och den etniska gruppen ha en tydligt dämpande effekt på den stress som 

anpassningen till den nya livssituationen och samhället kan ge upphov till. En omfattande 

mängd forskning visar att boendesegregation tenderar att förlänga integrationsprocessen och 



har negativ inverkan på språkutveckling, skapandet av nätverk på arbetsmarknaden, förståelse 

och fullt deltagande i samhället och därmed utövandet av medborgarskap. Trots det, visar 

mina informanter att boende i ett segregerat område inte nödvändigtvis får dessa effekter för 

individer. Men den negativa stereotypiseringen av området och dess innevånare tenderar att 

ha en viss effekt på självbilden och identitetsskapandet hos människor som bor där.  

Nyckelord: mångkulturalism, segregation, familj, anpassningsprocess, ackulturation, Hageby 

 

Förord 

Jag vill framförallt tacka mina huvudinformanter, Jina, Dave och Sandra, för att de så 

öppenhjärtligt släppte in mig i sitt hem och sina liv. Även ett stort tack till Portalen, som har 

varit mycket tillmötesgående och lånat ut rum för mina intervjuer och gjort allt de kan för att 

ackommodera mig under fältarbetet. Jag vill också uttrycka min tacksamhet för övriga 

informanters tid och engagemang, men också alla andra som jag mött under fältarbetet och 

som tålmodigt svarat på mina många frågor och som har bidragit till en bredare och djupare 

inblick. 
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Inledning 
 

Eftersom jag tidigare har arbetat i Hageby med kurser i svenska för invandrare, hade jag redan 

en del kontakter och förkunskaper om bostadsområdet. Denna studie om segregation, är ett 

uppföljande fältarbete på min tidigare uppsats om integration. Eftersom det är omöjligt att 

studera det ena utan att beröra det andra i ett samhälle där båda sidor finns representerade, 

ansåg jag att det var ett passande tillfälle att fördjupa min förståelse inom detta ämne. Att 

arbeta i ett område och ett fält som man redan är väl förtrogen med, kan vara fördelaktigt, 

men också leda till ökad risk för bias.  

Jag tror att mina förkunskaper och redan etablerade kontakter i området, kan ha varit en fördel 

i fråga om förtroende och tillit i kontakt och kommunikation med mina informanter. Jag har 

fokuserat på att primärt samla data från informanter som jag inte känner sedan tidigare. Vissa 

av dessa informanter har troligtvis varit mer tillmötesgående, då de vet att jag av andra 

betraktas som en betrodd person.  När informanterna dessutom är medvetna om att jag har 

vissa relevanta kunskaper och erfarenheter, blir de mindre benägna att utesluta saker som de 

annars skulle ta förgivet att jag ändå inte skulle förstå, eller varit rädda för att det ska 

misstolkas. Det har varit en utmaning att ständigt vara vaksam för när och hur mina 

förkunskaper, riskerar att på ett negativt sätt påverka valet av frågor och fokus.  

Genom vara delaktig i normala samtalssituationer framförallt i grupper, kan man få en 

uppfattning om vad som diskuteras och vad dessa personer själva fokuserar på och använda 

detta som en grund för följdfrågor. Jag har försökt att i största möjliga mån, låta mina 

informanter berätta hur de tolkar situationer, ageranden och uttalanden, för att undvika egna 

tolkningsfel av vad som faktiskt avses.  Det blir en utmaning i de fall då informanterna kan ha 

en underliggande förväntan om samförstånd, eftersom de märker eller vet att jag har vissa 

förkunskaper. Allt för avslappnade och vänskapliga samtal kan få samma effekt, då 

informanterna kan tendera att kommunicera så ett sätt som förutsätter liknande referensramar. 

Risken är att man som etnolog också dras med i det antagna samförståndet och därför inte 

ifrågasätter och då också drar felaktiga slutsatser utifrån den insamlade empirin.  

Ett exempel som jag stöter på under fältarbetet är hur min huvudinformant Jina, använder 

begreppet ”familj”. Normalt avser hon med ”familj”, sina föräldrar och syskon men är 

samtidigt medveten om att ”familj”, i Sverige, främst syftar på make/maka och deras 
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gemensamma barn. Därför har begreppet olika innebörd beroende på vem hon pratar med. 

Ibland får ”familj” också en mer generell betydelse och innefattar istället alla som är 

närstående och har då mycket subjektiv och varierande innebörd. 

De platser och personer jag möter under fältarbetet är de som avgör min empiri och analys. 

Jag är medveten om att de immigranter som visar lite intresse av att lära sig svenska språket, 

söka kontakt med det svenska samhället och integreras, inte är personer som jag naturligt har 

träffat på eller haft möjlighet att direkt kommunicera med. Här har jag fått förlita mig på vad 

mina informanter säger om de personer jag inte möter. Men den stora delen av empirin är 

färgad av just de specifika personer som rör sig på samma platser som jag och mina 

huvudinformanter under det aktiva fältarbetet. Jag vill betona att de slutsatser jag drar utifrån 

fältarbetet, är baserade på de människor jag möter och inte nödvändigtvis på Hagebys 

innevånare som helhet. Häri ligger både fördelarna och nackdelarna med den kvalitativa 

metoden. Det finns inte möjlighet att behandla ett brett fält, men det uppvägs istället av 

djupare kunskaper och insikter baserade på ett mindre utsnitt.  

Det är ändå min förhoppning att mina tidigare kunskaper och erfarenheter, låter mig göra mer 

välgrundade analyser och tolkningar. I vissa fall har tidigare erfarenheter, påverkat vad jag har 

valt att lyfta fram, då in formanterna påtalat samma saker som jag tidigare många gånger har 

hört från boende i området.  

 

Syfte och frågeställning 
 

Hageby är en plats som anses vara problematisk och segregerad, som har en stor andel 

innevånare med utländsk bakgrund, låg socioekonomisk status och hög arbetslöshet. Den 

negativa bilden av Hageby består, trots att satsningar har gjorts i stadsdelen för att, ”råda bot” 

på dessa ”problem”. Jag kommer att illustrera hur det dagliga livet i detta område ser ut för en 

specifik familj, hur anpassningsprocessen till den nya livssituationen och samhället ser ut, 

men kommer också beröra hur den externa bilden av området korrelerar med den interna. Jag 

undersöker också om den segregation som råder där leder till minskade möjligheter till 

integration, utövande av medborgarskap och känsla av social samhörighet, baserat på den 

information som framkommit under fältarbetet.  



3 
 

Vad innebär segregering i just detta område och hur påverkar den de som bor där? Hur 

förhåller sig informanterna till detta i sitt vardagsliv, i hemmet och i en utpekat segregerad 

miljö och vad får det för inverkan på deras integrationsprocess? Hur upplevs 

anpassningsprocessen ur ett familjeperspektiv och vad har det för betydelse att leva i ett 

samhälle där familjen inte är den centrala enheten för social trygghet? 

 

Metod 
 

Huvudinformanterna är en familj, bestående av en mamma, en pappa och två barn.  Familjen 

är flyktingar från Syrien och har bott i Hageby i åtta månader. Jag och mina tre 

huvudinformanter valde gemensamt att ge dem fiktiva namn, vilka de själva har valt. Mannen 

kommer att kallas Dave, kvinnan Jina och dottern Sandra. Det yngsta barnet har varit 

närvarande under observationen men är inte tillräckligt gammal eller kommunikativ för att 

bidra som huvudinformant. Alternativ på familjer har letats fram av personal på Portalen som 

har mycket specifik områdeskunskap och ett stort kontaktnät i området. Mina kriterier var en 

familj med minst ett barn som är kommunikativt. Familjen måste ha bott i området mellan ca 

sex månader och fyra år, för att de ska ha hunnit påbörja sin anpassningsprocess men inte 

heller vara för avlägsen i minnet. Dessutom var det nödvändigt att språket inte skulle utgöra 

att allt för stort hinder. Jag önskade också att hitta informanter som jag inte känner sedan 

tidigare, för att undvika förväntningar om underliggande samförstånd och därmed en ökad 

risk för falsk indexikalitet. Att urvalet skedde i samarbete med Portalen försäkrade mig också 

om att mina informanter skulle känna sig trygga med mig och mina intentioner, då jag 

rekommenderats av personer som de känner och litar på.  

Jag har utgått ifrån deltagande observation som den primära källan för att göra mig en 

övergripande bild av området och informanternas vardagsliv. Under observationerna, har en 

mängd möten och korta informella intervjuer skett. Jag har tillbringat tid på de platser där 

familjen oftast rör sig och har även följt var huvudinformant, oavbrutet, under en hel dag. Jag 

har genomfört en lång och flera mindre intervjuer med var och en av huvudinformanterna, 

varav den långa skedde enskilt. Under dessa längre och ostörda intervjuer hade jag möjlighet 

att diskutera olika frågor som uppkommit under den deltagande observationen och de kom att 

bli i huvudsak semistrukturerade medan övriga korta intervjuer kan betraktas som informella. 
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Semistrukturerade intervjuer har också genomförts med verksamhetsledaren på Portalen, 

Hyresbostäders bovärd i Hageby och min huvudinformants lärare på Söderporten. 

(Bovärdarna har ett övergripande ansvar för bostäderna i området och är de som dagligen 

möter och har kontakt med hyresgästerna. Det är till dem som hyresgästerna vänder sig med 

frågor eller klagomål. Portalen kan närmast beskrivas som ett integrations-

/områdesutvecklingsprojekt i stadsdelen. Se närmare presentation av verksamheten på s.13.)  

Förutom mina egna frågeställningar, har jag uppmuntrat till att diskutera fritt runt de aktuella 

ämnena för att få reda på vad de själva tycker är viktigt och väsentligt. Det öppnar också upp 

för vinklar och perspektiv som jag själv inte tagit i beaktande. De arrangerade längre 

intervjuerna, (de semistrukturerade [ovan nämnda] och de längre intervjuerna med 

huvudinformanterna) har spelats in och resterande har antecknats i samband med pågående 

observation och samtal. Jag har pratat med en mängd personer som jag har mött via mina 

huvudinformanter och personer som besöker eller befinner sig på samma platser. Med hänsyn 

till den information som framkommit i dessa samtal, har jag valt att fokusera på de saker som 

återkommande dyker upp i dessa slumpmässiga samtal och i samtal med övriga informanter. 

Det vill säga att jag främst lyfter fram sådant som bekräftats av flera personer eller det som 

har varit viktigt för mina huvudinformanter.  

Genom intervjuer med det kommunala bostadsbolaget, skolan och Portalen, har jag försökt att 

återge hur dessa områdesspecifika samhällsfunktioner agerar och beskriver området. Dessa 

intervjuer har sedan fått bilda en kontextuell bakgrund till familjens upplevelser, synpunkter 

och dagliga liv i den nämnda stadsdelen. I första hand har jag fokuserat på de personliga 

synpunkterna runt frågeställningarna, eftersom det jag främst ville komma åt är inte de 

officiella siffrorna och skrivelserna, utan människors egna erfarenheter och förhållningssätt. 

Givetvis är det då intressant att prata med dem som arbetar och bor på platsen eftersom de har 

de praktiska erfarenheterna som är relevanta och får bidra både med det interna och det 

upplevt externa perspektivet. Med internt menar jag hur stadsdelen beskrivs och upplevs av de 

som själva bor där. Med externt menar jag hur området beskrivs i media och av de som inte 

själva bor i området, det vill säga allmänhetens uppfattning. Dessutom kom det i detta fall 

också handla om avgränsningar, då det krävs mycket tid och plats för att relevant beskriva de 

helt externa uppfattningarna och de är inte heller så relevanta för innehållet. Jag är medveten 

om att jag kunde ha valt ytterligare avgränsningar, men ville gärna ge en helhetsbild av mina 

informanters livssituation och anpassningsprocess som boende i ett segregerat område. Med 
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det följer en stor mängd aspekter som jag har valt att behandla, men har fått avgränsa mig till 

det som i hög grad har lyfts fram och tolkats som viktigt av informanterna själva.  

Den egna empirin har kompletterats med annan forskning och studier som uppvisar liknande 

resultat eller tendenser som jag har uppmärksammat under fältarbetet. Jag har också valt att 

jämföra med och referera till publikationer som är representativa för de mest återkommande 

och etablerade forskningsresultaten och teorierna inom det relevanta området.  

Samtal och intervjuer har skett både på svenska och engelska och ibland i kombination, därför 

är en stor del översatt till svenska och dessutom i redigerad form. Jag inte har sett det som 

fördelaktigt att illustrera de inkorrekta formuleringarna, då många redan säger sig vara 

obekväma med sina språkliga brister (i engelska och svenska). Det blir dessutom inte 

läsvänligt att återge de exakta formuleringarna och de tenderar att istället förlora sitt budskap. 

Jag vill betona att jag förmedlar vissa generella antaganden, baserade på informanternas egna 

utsagor och när jag använder ”de flesta” eller ”många” syftar jag på mina informanter eller 

deras generella tolkningar av andra. 

Jag har valt att inleda med att presentera informanterna på ett sätt som förhoppningsvis 

återspeglar lite av deras vardag. Fortsättningsvis varvas den egna empirin och analys med 

tidigare forskning och teori. De följande rubrikerna är en uppdelning av de primära ämnen 

som uppkommit under fältarbetet och följer ingen specifik linje. I sista avsnittet, 

sammanfattning och slutsats, ger jag en helhetsbild av den analys som jag kommit fram till, 

genom den egna empirin och delanalyser i relation till annan forskning och teori. 

 

Begrepp 
 

Att namnge och klassificera människor efter etnicitet är snårigt och svårt att göra på ett 

politiskt korrekt sätt, hur man än vrider och vänder på det. Därför vill jag klargöra vad jag 

menar med de benämningar som används i texten. Offentligt används begreppet ”utländsk 

bakgrund” för personer födda i ett annat land eller med utlandsfödda föräldrar. Jag använder 

mig alternativt av härkomst eftersom jag inte avser att göra så exakta bedömningar av de 

studerade individernas bakgrund. Jag använder etnisk svensk eller majoritetsgrupp, för att 

benämna personer som kategoriseras av sig själva och av andra som svenskar. Jag kommer att 
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benämna personer med annan etnicitet, i första hand baserat på hur de själva väljer att 

identifiera sig, men ibland på hur informanterna identifierar eller benämner andra. När 

intervjuade personer talar om sig själva eller andra, bevarar jag de benämningar som de själva 

använt. I många fall används de grova och förenklade kategorierna, ”invandrare” och 

”svenskar”, men eftersom samtalen oftast rör sig runt frågor om flyktingar och invandrade 

personers anpassning till ett nytt samhälle, kontra det samhällets och majoritetsbefolkningens 

agerande, används dessa begrepp också som ett sätt att underlätta kommunikationen. När jag 

diskuterar utifrån informanternas uttalanden, väljer jag också för tydlighetens skull att återge 

samma benämningar. Kategorierna, ”invandrare” och ”svenskar” är givetvis godtyckliga och 

inexakta men eftersom samhället ofta betraktar och beskriver befolkningen på detta 

polariserande sätt, måste jag förhålla mig till detta faktum. ”Invandrare” används generellt för 

att beskriva personer som har immigrerat eller flytt till Sverige, men även om personer som är 

födda här. Begreppet används således på ett inexakt och godtyckligt sätt, men illustrerar även 

hur människor kategoriserar varandra. 

 Jag känner mig också manad att kort presentera hur etnicitet tolkas enligt socialantropologin, 

eftersom jag inte vill att några sammanblandningar mellan etnicitet och ras ska ske. Etnicitet 

betraktas som ett fenomen som uppstår i situationer där kulturella skillnader har betydelse. 

Dock är etnicitet och kultur inte synonymt, kulturella element kan bytas ut utan att den etniska 

tillhörigheten ändras. Det som avses är att etnicitet blir betydelsefullt först i relation till andra 

grupper, etnicitet är alltså inte specifika egenskaper eller en fixerad, kulturell identitet hos en 

grupp. Även om etnicitet inte kan specificeras av ett bestämt kulturellt innehåll, förknippas 

det oftast med en föreställning om ett gemensamt ursprung, därför länkar man gärna ihop 

etnicitet och tillhörighet med en plats och med rötter. Etnicitet definieras av förhållandet 

mellan val och begränsningar och är både självvald och tillskriven.
1
 

 

Möt informanterna 
 

Både Dave och Jina har studerat på universitet i Syrien, det var där de träffades. De lärde 

känna varandra som vänner och det övergick till romantiska känslor och efter att saken 

diskuterats med familjerna, bestämdes att de skulle gifta sig. Dave säger att deras vänskap 

                                                           
1
 Eriksen, Thomas (1998) Etnicitet och nationalism. Nya Doxa. ISBN:978-91-578-0012-1kap:1 
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fortfarande är en grundläggande del av deras förhållande. I början jobbade båda två, men när 

Jina blev gravid med deras första barn, Sandra, slutade hon arbeta för att vara hemma med 

henne. Några år senare föddes deras andra barn, en son. Tanken var att Jina skulle börja arbeta 

igen när han hade blivit några år gammal, men så kom kriget och det blev svårt att arbeta. 

Även Dave blev tvungen att sluta jobba, när kriget blev så påfallande att det blev en 

omöjlighet att fortsätta livet som vanligt. Han säger att det var svårt och stressande, under den 

här perioden, när allt svävade i osäkerhet. Sedan tog de beslutet att fly från Syrien. Först åkte 

de till Turkiet, där de blev kvar ett tag, innan Dave ensam gav sig ut på den farofyllda färden 

över havet till Grekland. Efter ett par månader var det Jinas tur att göra samma resa 

tillsammans med barnen. Väl i Grekland började en tid av nervös väntan på att hitta ett sätt att 

ta sig vidare till Sverige. Att de skulle resa till Sverige var redan planerat eftersom de hade 

hört om Sverige från släktingar. De visar bilder på sig själva när de för första gången kliver på 

svensk mark utanför terminalens roterande dörrar på Arlanda. Först då vågar Jina ta ett djupt 

andetag och lita på att de faktiskt hade tagit sig hit. Trötta men glada ansikten blickar lättat 

och förväntansfullt upp på mig från fotografiet.  

De kom direkt till Norrköping och Hageby, där en kusin hade en lägenhet som de fick låna, 

tills de har möjlighet att själva hyra en lägenhet. Senare anlände även Daves mamma och 

moster, ytterligare några månader senare, även Jinas mamma, pappa, bror och syster. Under 

en kort period bodde de alla under samma tak i den lilla tvåan. Ett antal prydligt ihoprullade 

madrasser, står i det lilla sovrummet och väntar på att rullas ut till kvällen. När jag kommer på 

mitt första besök, har Jinas mamma och pappa redan rest iväg till en släkting med större 

lägenhet för att bo där medan de letar efter en egen lägenhet i Norrköping. Nu är det sju 

personer som bor i lägenheten, som fortfarande är spartanskt möblerad men pedantiskt 

organiserad och städad.  

Både Sandra och hennes lillebror går på Söderportens skola. Han går i förskolan och hon i 

förberedelseklass. På Söderporten har över 90% av eleverna utländsk härkomst och många av 

dem pratar arabiska som första språk. I Sandras klass pratar eleverna arabiska, assyriska och 

serbiska. På väggen hänger det svenska alfabetet, men även det arabiska, assyriska och 

serbiska. Alla barnen börjar dagen med att sjunga morgonsången på alla dessa språk. De 

repeterar alfabetet också på alla språk, för att respektera varandras bakgrund och visa att det 

också är viktigt, inte bara det svenska. Det är lärarna mycket noga med och pedagogiken är 

medveten och väl genomtänkt. Det märks att barnen tycker om att gå i skolan och de är så 

ivriga att svara att de allt som oftast glömmer bort att räcka upp handen och vänta på sin tur. 
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Sandra och den enda andra flickan i klassen är duktiga på att vänta, men pojkarna får 

upprepade gånger påminnas av lärarna att räcka upp handen. Sandra berättar att det var 

jättetråkigt att ha höstlov, hon hade mycket hellre gått i skolan. Hemma finns det inte så 

mycket att göra och hon och lillebrodern bråkar om vem som ska få låna mobilen för att spela 

spel eller kolla på film. Jina och Dave vill gärna hitta på saker med barnen, men deras 

begränsade ekonomi ger inte mycket utrymme för det. Cirka 6500 kronor per månad ska räcka 

för hela familjens behov, mat, kläder, medicin och så vidare. Sandra tränar fotboll och leker 

med sina kompisar ibland efter skolan, men det blir inte lika ofta nu när det är så mörkt och 

kallt ute. De har inte heller traditionen att barn leker med varandra i hemmet, men så har Jina 

och Dave inte heller hunnit lära känna skolkamraternas föräldrar än. Saras enda svenska 

kompis har flyttat och ska byta skola och annars umgås hon mest med tjejer i sin egen ålder 

som också har arabiska som modersmål.  

Daves mamma och moster har inget speciellt att göra under dagarna, de blir uttråkade och 

beklagar sig ibland. För dem är det en isolerad och ovälkommen livssituation. Dave försöker 

däremot att hålla sig så sysselsatt som möjligt. Han studerar svenska på Portalen och hjälper 

till som ledare i en grupp eftersom hans svenska redan är mycket bra. Det får honom att känna 

sig nyttig och behövd, ett välkommet avbrott till vardagens frustrationer över att vara 

arbetslös och vänta på uppehållstillstånd. De flesta dagar ger han sig iväg efter frukost och 

kommer hem på eftermiddagen, för att träffa barnen och umgås med familjen. Han håller sig i 

rörelse hela dagen. Det är oftast något som händer på Portalen, eller så behöver han handla 

eller göra något annat ärende. Han har ett deltidsjobb, att leverera tidningar, som inte ger så 

mycket inkomst men han säger att han är glad över att ha något jobb alls.  

Jina äter däremot aldrig frukost, hennes morgonrutin är en kopp turkiskt kaffe med 

kardemumma, som avnjuts i sällskap med Fairuz mjuka melodiska röst. Fairuz är en mycket 

känd och uppskattad sångerska i Syrien, som man gärna lyssnar på för att hälsa morgonen 

välkommen. Medan vi sjunker ner i soffan med en kopp kaffe, börjar hon berätta om hur stor 

skillnad det är mellan kvinnornas liv här och i Syrien. I Syrien gör kvinnorna allt 

hushållsarbete och tar hand om barnen. I Sverige blir det inte lika bekvämt för männen, säger 

hon och skrattar. Många män ogillar att behöva göra sådana sysslor eftersom de är så starkt 

förknippade med kvinnan. I Syrien är det är inte accepterat att en man gör dessa saker, då 

skulle han göras till åtlöje och kallas för kvinna. Men här i Sverige blir de tvungna att anpassa 

sig lite eftersom både mannen och kvinnan förväntas arbeta eller studera. Jina säger att Dave 

inte heller brukade hjälpa till när de bodde i Syrien, men nu gör han det. Hon är ändå lite 
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tveksam till att han uppskattar sina nya sysslor. Hon har en positiv syn på den förändring som 

flytten hit har inneburit. Det är en klar förbättring för kvinnorna, säger hon. Här kan de vara 

mycket friare och har inte samma press på sig att föda många barn. Hon smackar lätt med 

tungan, vilket hon frekvent gör när samtalet handlar om något som hon inte tycker är bra och 

säger att graviditeter är mycket tungt för kvinnan och det är viktigt att hon också får välja och 

bestämma över sin kropp. Hon tycker själv att det räcker med de två barn som de redan har, 

men Dave skulle gärna ha fler. Han är dock medveten om att Jina inte vill ha fler och 

accepterar det, men han hoppas nog fortfarande. Han framhäver att han inte har några 

problem med att hjälpa till med hushållsarbetet och hans ansvar är framförallt att ta hand om 

tvätten. ”Tvättstugan är min vän”, säger han och skrattar. Förutom det, är det oftast han som 

gör inköpen. Han handlar ofta maten i någon av de två arabaffärerna som ligger i närheten. 

Där hittar man de speciella produkter som de vill ha, men det är också billigare än i de vanliga 

butikerna, säger Dave. Dessutom är det lättare för mamman och mostern att känna igen 

produkterna, men de förstår inte priserna, så han följer oftast med och handlar ändå.  

När vi pratar om barnen, säger de båda att de verkar trivas bra här och att de inte verkar sakna 

Syrien, nu när de närmaste i familjen också är här. Både Jina och Dave, anser att barnen är 

viktigast och deras behov kommer först. Det märks i sovarrangemanget, då barnen sover i de 

enda två sängarna. För Jinas del handlar det mycket om att se till att de har bra mat att äta när 

de kommer hem från skolan. Maten är prioriterad i den dagliga rutinen och den förbereds 

alltid så den ska vara klar tills barnen kommer hem från skolan. Efter en kort, vänskaplig 

argumentation, låter Jina mig hjälpa till att skala och skära potatisen. Jag är ju gäst och ska 

inte hjälpa till med något. Det är nästan bara Jina som lagar maten, men det händer att Daves 

mamma eller moster gör det ibland. Men mammans hälsa är dålig, så hon orkar sällan hjälpa 

till med hushållssysslorna, men mostern däremot hjälper ofta till med disk och städning. Både 

Jina och Sandra skrattar högt som svar på min fråga om Dave kan laga mat. ”Men jag vet hur 

man lagar ägg i alla fall”, säger Dave med ett uppgivet skratt. Jina däremot är stolt över sin 

matlagning och det är viktigt för henne, men hon lägger också stor vikt vid sitt utseende. 

Hemma bryr hon sig inte så mycket, men innan hon ska gå ut måste hon fixa till sig, sminka 

sig och göra sig fin. Det är typiskt syriska kvinnor säger Dave och höjer på ögonbrynen, när vi 

pratas vid lite senare.  

På Portalen pratar Jina med en somalisk kvinna som går i samma grupp och som också pratar 

arabiska. Hon umgås inte med personer som inte talar arabiska, det blir svårt när man inte har 

ett gemensamt språk. Dave umgås också mest med arabisktalande personer och framförallt 
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andra syrier, men mest tid spenderar de med familjen och släkten. Det märks att närheten till 

familjen är viktig både för de vuxna och barnen och de var mycket glada när Jinas mamma, 

pappa och syster äntligen hittade en bostad i närheten. Under dagtid tillbringar Dave mycket 

tid på Portalen och de flesta deltagare där är för tillfället syrier, så de blir naturligtvis hans 

primära umgänge utanför familjen. Han säger att Portalen känns lite som ett andra hem, något 

som man hör även från andra deltagare där. Atmosfären är vänskaplig och avslappnad och alla 

hjälper och stöttar varandra, menar de och det är samma intryck som jag får när jag är där.  De 

flesta som Jina umgås med har även hon träffat på Portalen eller kyrkan. Jina är djupt troende 

liksom sina föräldrar och hennes engagemang i kyrkan är viktigt för henne. En gång i veckan 

jobbar hon som volontär på kyrkans loppis och är med i en kvinnogrupp som träffas i 

församlingshemmet. Sandra går på kyrkans aktivitet, ”barn i väntan” och i söndagsskola. Jinas 

bror är ofta borta hela dagarna, eftersom han går på SFI och gärna umgås en stund med 

vänner, eller besöker biblioteket efter skolan.  

De flesta i släkten har inte typiskt arabiska namn och de förklarar att man kan höra på namnet 

om en syrier är kristen, eftersom de ofta får kristna eller europeiska namn. Sonen har fått sitt 

namn efter Daves älskade far som är bortgången och det är arabiskt, men de tycker båda två 

att de skulle ha föredragit ett annat tilltalsnamn. Det som namnet representerar är 

uppenbarligen mycket viktigt och de slits mellan att ge honom ett mer passande namn och 

viljan att hedra fadern. Jag tror att den frågan blir än mer aktuell nu, när de lever i ett samhälle 

där deras namn och kristna identitet möjligtvis kan ge dem en snabbare väg in i det liv som 

fullvärdiga och accepterade svenska medborgare, som de så eftersträvar. Trots att de inte 

säger det rakt ut tycks de också delvis vara medvetna om att ett arabiskklingande namn kan ge 

sämre förutsättningar för honom här.  

 

Hageby och segregationen 
 

Hageby beskrivs ofta som ett invandrartätt område som har problem med kriminalitet och 

gängbildning. Dessutom förknippas det med utanförskap, hög arbetslöshet och 

socioekonomisk utsatthet. Likt de flesta liknande områden, går etnisk och ekonomisk 

boendesegregation hand i hand. Man kan också ana vissa segregerande effekter inom 

området, men inget indikerar att något liknande etniska enklaver skulle förekomma. Trots det 



11 
 

finns en del tydliga indikationer att människor föredrar eller ogillar att bo nära vissa grupper, 

baserat på kriterier som etnicitet och religion.  

När man pratar om boendesegregation, ligger just andra begrepp som etniska enklaver eller 

getton, nära till hands. Roger Andersson (Professor, Social & Economic Geography, med 

fokus på bl.a. boendesegregation och integration av immigranter) menar att 

boendesegregation syftar på spatial separation av vissa sociala grupper, men att varken 

regelrätta enklaver eller getton existerar i Sverige. Dessutom är segregation i ett område, 

oftast inte absolut utan relativ (det vill säga att förhållanden förändrar sig över tid), därför är 

det problematiskt att etikettera specifika områden på detta sätt.
2
 I Norrköping kan man också 

se skiftningar i vilka områden som ses som segregerade och som har en mångetnisk karaktär. 

Som Sandras lärare påpekar, sågs tidigare intilliggande Navestad, som det primärt 

segregerade och invandrartäta området, men den positionen har nu övertagits av Hageby. 

Etnisk boendesegregation förknippas oftast med invandrartäta områden, men det förekommer 

givetvis även områden där endast etniska svenskar bor och där segregationen ofta är än mer 

utpräglad. Det är därför mer rättvisande att benämna hela Sverige (snarare än enskilda 

bostadsområden) som segregerat. Andersson konstaterar att de områden som förknippas med 

etnisk segregation, både i Sverige och Europa, ofta är belägna i mindre attraktiva delar, där 

man hittar en större andel stora hyreskomplex. Viktiga faktorer för skapandet av dessa 

segregerade områden är fenomen som ”white flight” (”vita”, majoritetsbefolkningen flyttar 

från området), ”white avoidance”, (”vita”, majoritetsbefolkningen undviker att flytta dit) och 

diskriminering på bostadsmarknaden. Vanligtvis leder förbättrad ekonomisk situation till att 

människor flyttar ut från segregerade, mångetniska områden, vilket indikerar att ekonomi 

också är avgörande för var man bor.
3
  

Under samtal med en av Hyresbostäders (kommunala bostadsbolaget) bovärdar, konfirmeras 

att alla dessa faktorer spelar en tydlig roll i området men han tror även att bristen på ett 

gemensamt språk (svenska) skapar en hel del problem. Om innevånarna överlag, kunde göra 

sig förstådda på svenska, så att kommunikation inte var ett problem, skulle det nog bli 

skillnad, tror han. Han tror att den negativa bilden av Hageby skulle förändras om man fick 

fler ”svenskar” att flytta till området så att innevånarna närmade sig ett mer representativt 

utsnitt av den svenska befolkningen men att andra eller tredje generationens invandrare också 

                                                           
2
 Schönwälder, K. (2007). Residential segregation and the integration of immigrants: Britain, the Netherlands 

and Sweden. Ss.67, 84 
3
 Ibid S.76 
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skulle ha en positiv inverkan på området. Men att få just ”svenskar” att flytta hit, vet han inte 

hur det skulle gå till, det är snarare så att de väljer att flytta härifrån, säger han. Den 

utvecklingen går långsamt åt fel håll och har gjort det under en längre tid. Få ”svenskar” 

flyttar hit och fler flyttar härifrån. Många nyanlända flyttar hit och de som har bott här ett 

längre tag och etablerat sig i det svenska samhället, väljer också i större utsträckning att flytta 

härifrån, är hans erfarenhet. 

Han tror också att ekonomiska förutsättningar är en viktig del i problemet. Det bor ju många 

låginkomsttagare här, säger han. Det kan också vara en avskräckande tendens, som gör att 

människor med bättre ekonomiska förutsättningar ogärna flyttar hit. Hög arbetslöshet i ett 

område ger också en dålig klang och påverkar hur man ser på ett område. Det gör det också 

svårare att få hit personer som vill investera här. Han menar att företag inte vill satsa i 

området, att det inte sker så mycket nyetablering och att det då blir svårt att förbättra de 

ekonomiska förutsättningarna.  

När jag frågar om diskriminering på bostadsmarknaden, ser han obekväm ut och skruvar lite 

på sig innan han till slut erkänner att, 

”…privata hyresvärdar tittar nog på namnet först och främst…. Jag uppskattar att 

det är så. Jag har hört: ”Det kan Hyresbostäder ta...” Jag tror att hyresvärdar ofta 

tänker att om jag tar in svenskar som jag vet något om så kommer jag att få 

mycket mindre problem, mindre störningar.”  

Ahmed och Hammarstedt visar i sin studie att både kön och etnicitet är grunder för 

diskriminering på bostadsmarknaden. De skickade via internet 500 standardiserade 

bostadsansökningar där enda skillnaden var de tre sökandes namn. Återkopplingen på dessa 

var 56.4% för Maria Andersson, 46.0% för Erik Johansson och 21.2 % för Mohammed 

Rashid. De spekulerar att en av orsakerna till diskrimineringen kan vara att hyresvärden 

betraktar dem som mindre troliga hyresgäster till lägenheter med högre hyra då immigranter 

generellt har lägre löner och i högre grad är arbetslösa, men menar att urvalet också kan ha 

påverkats av omedvetna faktorer som ”in group feelings” (svenska hyresvärdar associerar de 

svenska namnen med samhörighet och positiva konnotationer). De konstaterar att 

diskriminering på bostadsmarknaden påverkar bosättningsmönster och leder till ökad 

koncentrationen av immigranter i mindre populära områden.
4
 Dessa tendenser är troligtvis en 

                                                           
4
 Ahmed, A. M., & Hammarstedt, M. (2008). Discrimination in the rental housing market: A field experiment on 

the Internet. Journal of Urban Economics, 64(2), 362-372. 
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delförklaring till hur det ser ut i Hageby, eftersom de flesta jag talar med anser att varken de 

själva eller andra har gjort ett aktivt val att bo i området, även om många tycks trivas när de 

väl bor där. Flera av informanterna menar att många som flyttar till området är nyanlända, de 

hamnar där för att hyran är lägre, för att det är lättare att få bostad där eller så flyttar de till 

vänner eller släkt som redan bor där. Deras boendesituation är resultatet av en mängd faktorer 

som de inte själva kan råda över.  

Det är inte bara vissa ”svenskar” som känner sig obekväma med nyanlända i sitt bostadshus, 

även andra ”invandrare” som har bott länge i Sverige uttrycker samma oro. Man vill gärna ha 

personer som är vana vid att bo i Sverige som sina grannar, berättar bovärden.  Den vanligaste 

grunden för konflikter är religion och då mellan kristna och muslimer. Det är vanligt att de 

inte trivs att bo som grannar. Det har hänt att människor har valt att flytta då dessa konflikter 

har blivit så pass allvarliga. Man stör sig på varandras vardagsrutiner och ljud som uppfattas 

som störande. Man har olika tolerans och acceptans för livsstilar och vanor och ibland blir det 

en del kulturkrockar när människor bor nära varandra. Då kommer också kommentarer som, 

”jag kan inte bo kvar i det här området, du måste fixa något annat”, säger bovärden och skakar 

bekymrat på huvudet.  

En av orsakerna till att man startade Portalen var just att statistik visade att det i Hageby, 

fanns ett stort antal personer som var arbetslösa, hade låg utbildningsnivå, sämre hälsa och att 

en stor del av innevånarna hade utländsk bakgrund, men man visste inte varför det såg ut så 

här och vad som hindrade människor från att bli självförsörjande, berättar Portalens 

verksamhetsledare. Hyresbostäder tog det initiala initiativet och kontaktade andra företag, 

organisationer och föreningar som kunde tänkas ha ett intresse av att medverka i ett projekt 

för att ta reda på vad som kunde göras och varför situationen såg ut så här i Hageby. I starten 

fanns det bara en lokal med bord och stolar, lite fika och tre anställda som väntade på att 

människor skulle komma in och prata, så man kunde lyssna och göra sig en bild av vilka 

behov som fanns. Portalens personal upptäckte genom dessa samtal att de vanligaste hindren 

för självförsörjning var svenska språket, okunskap om sociala koder i samhället och på 

arbetsmarknaden, brist på information om arbetsmarknaden, få kontakter med 

arbetsmarknaden och ett svagt nätverk. 

Poetalens verksamhetsledare berättar att människor som kom till Portalen också pratade 

mycket om frustration och hur svårt det var att få ett jobb trots att de hade sökt så många. Hur 

jobbigt det var för dem att utbilda sig till en bra nivå, när man inte hade så mycket med sig, i 
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form av tidigare studier eller validerbara utbildningar. Nästan alla deltagare på Portalen 

kommer från ett annat land, ett fåtal ”svenskar” kommer till Portalen för att vara volontärer 

eller delta i aktiviteter, varav många är personer med handikapp, som är isolerade, eller 

arbetslösa. Vissa som kommer hit mår psykiskt dåligt eller känner sig isolerade och då blir 

Portalen en väg till social samvaro, säger hon.  

 

Invandrartäta Hageby – ”Nej där skulle jag aldrig bo!” 
 

Den externa bilden av Hageby är till största delen negativ. Man pratar om ett segregerat 

område med hög arbetslöshet, kriminalitet, utanförskap och socioekonomisk utsatthet. Flera 

av de boende i Hageby som jag talar med säger sig vara medvetna om den här bilden av 

området men de flesta håller inte med om att det skulle vara en dålig plats eller att dessa 

faktorer skulle vara det som utmärker och karakteriserar Hageby, även om alla delar 

uppfattningen om att det är ett så kallat invandrartätt område. Mycket sällan påtalas att de 

upplever otrygghet eller exkludering. De är generellt mycket mer positiva till området men 

vissa känner uppenbarligen av den stigmatisering som följer med den externa bilden av 

området. En kvinna berättar att hon har familj och vänner som ogärna hälsar på hemma hos 

henne, på grund av att hon bor just i Hageby. Hyresbostäders bovärd ger en liknande 

beskrivning. Han har, efter att ha jobbat där i över fem år, en positiv bild av Hageby men från 

andra hör han ofta att ”Nej, där skulle jag aldrig bo!”  

Han bor själv på söder (ett relativt attraktivt område nära centrum) och menar att ingen i hans 

bostadsområde skulle kunna tänka sig att bo i Hageby, men när han träffar hyresgästerna i 

området, är de flesta mycket nöjda och positiva till Hageby och de trivs där. Det gäller även 

de få ”svenskar” som bor där. Han tror att den negativa bilden har att göra med det faktum är 

att många utlandsfödda bor i Hageby och att det har varit en del problem där, polisen har 

ryckt ut och så skrivs det om det i tidningarna och det dåliga ryktet sprids, då får människor 

snabbt förutfattade meningar. Han menar dock att den här bilden av bostadsområdet också gör 

vissa mer motiverade att bevisa sig själva. En del blir sporrade till att lyfta sig över den här 

bilden, studera, få ett bra jobb och flytta någon annanstans.  Dessa personer, kan ju också vara 

en förebild för andra, säger han, men när jag undrar hur det påverkar självkänslan för de som 

blir kvar, har han inget bra svar. Han hoppas att människor ska hitta vägar som leder till något 
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positivt trots hur läget ser ut idag. Han säger att det tyvärr är så att många ”invandrare” har 

som mål att flytta härifrån, men ofta blir hindrade av den ekonomiska situationen. 

När jag pratar med Portalens verksamhetsledare om den här risken för stigmatisering, menar 

hon att många som bor i Hageby och liknande områden ibland känner sig segregerade, just för 

att det är så området beskrivs i media och de uppfattar att det är så andra också ser på 

området. Hon säger att det är väsentligt hur människor själva känner.  

”Tycker du att du är utsatt, att du är en invandrare, att du inte kan svenska, att dina 

barn kommer att bli kriminella eller inte har någon framtid, då börjar du själv tro 

på det. Det blir din verklighet och då blir det farligt”, säger hon.  

Den bilden skapas både av de som skickar det här budskapet och de som tror på det. Tyvärr 

ser jag att det händer här, konstaterar hon. Människor börjar tro de här sakerna om Hageby 

och om sig själva och det blir ett hinder för dem. Men samhället erbjuder också människor ett 

slags offerroll, menar hon och förklarar att man tar till sig att man inte vet och inte kan, 

eftersom det finns en sådan underliggande förväntan. Det händer att människor regredierar 

istället för att utvecklas och det skadar också samhället. Hon tror att samhället också måste 

kräva mer av människor, att jobba aktivt med att utveckla sig själva, men också att samhället 

måste uppmuntra initiativ och företagsamhet och tro på människors kompetens. Hon menar att 

de som bor i Hageby ska ”lyfta upp sig själva”, det är inget som personer utifrån kan göra. 

Sandras lärare pratar om liknande orsaker till den negativa stereotypiseringen av området, 

men säger att den externa bilden av ett otryggt bostadsområde där det frekvent sker brott och 

våld, inte är något som hon själv har märkt av. Hon pekar också på två andra viktiga faktorer, 

för det första att det man uppfattar som främmande är skrämmande. Det vill säga fördomar, 

från människor som inte har så stor vana vid andra kulturer och förknippar Hageby med dessa 

språk och vanor som man inte förstår. För det andra, betydelsen av socioekonomisk bakgrund. 

När många som bor i ett område dessutom har en ”problematik”, eller är ekonomiskt utslagna, 

bidrar det till fördomar och skapar en negativ bild av området. Hon menar att områden som på 

ett eller annat sätt är segregerade blir extra utsatta men om man får en större blandning av 

människor så blir det svårare att sätta en sådan stämpel, tror hon.  

Andersson talar om just dessa effekter av extern stereotypisering och stigmatiseringen av 

invandrartäta områden, men menar också att den fortsatta koncentrationen av nykomna i 

redan invandrartäta områden, riskerar att få en negativ effekt för socialiseringsprocessen (jag 
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tolkar det som att han med socialiseringsprocess, menar ackulturation och möjligheterna till 

integration) och att ökad social exkludering kommer att leda till ökad kriminalitet och sociala 

konflikter, men också ökad risk för rasism och diskriminering.
5
 Trots att det kan finnas en 

ökad risk för social exkludering och viss påverkan på ackulturationsprocessen, tyder inte mina 

informanters berättelser på någon markant ökad kriminalitet, konflikt eller rasism i området. 

Frånvaron av dessa tendenser kan vara en effekt av att de projekt som finns i området, 

fungerar som en motverkande faktor. Däremot är diskriminering en tydlig faktor i flera 

sammanhang, framförallt förknippat med arbete, bostad, etnicitet och religion. Det blir 

uppenbart under studiens gång, att de flesta jag pratar med gör skillnader mellan vilka 

individer eller grupper som är socialt inkluderade eller exkluderade. Både diskriminering och 

stereotypisering av andra grupper är närvarande och gör sig ständigt påmint. De flesta tycks 

ha en positiv bild av svenskarna och många säger sig inte ha någon personlig erfarenhet av 

rasism. Det kan ju också bero på att många inte träffar svenska personer särskilt frekvent, då 

de lever i och vissa dessutom sällan rör sig utanför Hageby. Däremot finns det uppenbarligen 

en diskriminering på bostads och arbetsmarknaden, även om den inte är lika synlig för mina 

informanter, men just osynligheten är också ett av de stora problemen med strukturell 

diskriminering. 

Bevisligen har både socioekonomisk och etnisk segregation ökat kraftigt sedan början på 

1990-talet
6
 och även Hageby tycks bli alltmer segregerat. Med en omfattande bostadsbrist i 

Norrköping (kommunen beräknar att ca 7000 personer är i akut behov av bostad*) kan man 

rimligtvis anta att även bostadsbrist riskerar att öka boendesegregationen, då hård konkurens 

om bostäder gör den ekonomiska faktorn än mer avgörande. Detta samverkar med bristen på 

arbete på en arbetsmarknad där flyktingar ofta har svårt att konkurrera, då deras kompetens 

inte erkänns eller lever upp till den svenska standarden, med resultatet, att de ofta får 

låglönearbeten eller hamnar i bidragsberoende och därmed en sämre ekonomisk situation.
7
 

 

 

                                                           
5
 Schönwälder, K. (2007). Residential segregation and the integration of immigrants: Britain, the Netherlands 

and Sweden. Ss.74, 83-84 
6
 Ibid. S.23 

7
 Ibis. S.15 

*enl. uttalande från kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist, under ett möte i Hageby 5-11-2015 
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Multikulturella Hageby – ”Here, I feel like I’m in Syria” 
 

Många jag pratar med betonar vikten av att ha närhet till familj och landsmän, när man 

kommer som ny till ett främmande land. Det är en trygghet att ha stöd och hjälp från 

människor som förstår vem man är och den process man går igenom. I början behöver man 

hjälp från andra att orientera sig i det nya samhället och få hjälp att etablera sig. Man behöver 

både emotionellt stöd, men också praktiskt, såsom kunskap om samhället och ekonomiskt 

stöd. I området finns också flera specialiserade butiker som säljer produkter som man är van 

vid från sitt ”hemland”, innevånarna har format området till sitt eget. För många tycks det 

vara lättare att, initialt, känna sig hemma i ett mer mångkulturellt område. Kontrasterna blir 

inte lika extrema och mildrar kulturkrockarna. Flera studier har kommit fram till liknande 

slutsatser och i en undersökning som utgår ifrån immigranters välmående och känsla av 

nationell tillhörighet som en indikator för integrering i Kanada, visar resultaten att personer 

boende i etniska enklaver förvisso upplever en lägre grad av nationell tillhörighet, men även 

minskat obehag, vilket tyder på att bosättning i etniska enklaver kan ha en skyddande effekt 

för nyanlända och skapar en buffertzon, mellan den tidigare och den nya livssituationen. 

Dessa tendenser planar ut vid mätningar över andra generationens invandrare, medan tredje 

(och uppåt) generationens invandrare visar upp omvända tendenser, det vill säga, de upplever 

det som ofördelaktigt att bo i etniska enklaver.
8
Det märks även i Hageby, då personer som har 

bott en längre tid i Sverige, eller senare generationer, i stor utsträckning väljer att flytta till 

andra områden. Även om just etniska enklaver inte förekommer på det sättet i Hageby, anges 

ändå närheten till sin etniska grupp och välbekanta kulturella element i omgivningen vara av 

större vikt för nyanlända. 

Det bekräftas av både Dave och Jina, men första veckan var ändå hemsk för Jina och hon grät 

konstant, eftersom hon kände sig så ensam och utsatt. Just då var det extra viktigt att hitta 

människor som hon kunde känna sig trygg och identifiera sig med. Det blev också avsevärt 

bättre när fler familjemedlemmar anlände och nu är båda nästan odelat positiva till Sverige 

och sitt nya liv här. Jina säger att hon gillar Hageby eftersom det är mycket folk i rörelse hela 

tiden, det bor många arabiska personer här, kyrkan är nära och det finns ett stort köpcenter, så 

man kan köpa allt man behöver. ”Sometime, when I go out here, I feel like I’m in Syria”, 

säger hon med ett skratt.  

                                                           
8
 Wu, Zheng, Christoph M. Schimmele, and Feng Hou. "Self-perceived integration of immigrants and their 

children." Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie 37.4 (2012): 381-408. 
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Daves mor och moster trivs mindre bra i Sverige, omställningen är mycket svårare för dem. 

Dave tror att Hageby passar dem bra eftersom det är lätt att hitta personer för dem att umgås 

med. Han tror inte heller att de kommer att kunna lära sig så bra svenska och att de därför har 

ett större behov av att kunna umgås med arabisktalande personer. Han tror att det i början är 

viktigare att bo nära familj och vänner men efter ett tag måste man vara beredd att flytta om 

omständigheterna kräver det. Det räcker att veta att de är trygga och mår bra, men eftersom 

hans mor är sjuklig så skulle han inte gärna bo allt för långt ifrån henne. Som enda barn 

förväntas han också att ta hand om sin mor, även om det är mostern som till största delen tar 

hand om henne nu. Även i Syrien bodde hans mor och moster tillsammans eftersom hon är 

ogift och han växte upp med mostern som en andra mor. Det är tydligt att han känner ett stort 

ansvar för dem båda och han säger också att närheten till honom Jina och barnen är det enda 

som gör den nya livssituationen acceptabel för dem. De längtar båda tillbaka till Syrien och 

har en närmast nostalgisk syn på hemlandet. Han menar att de bara minns det som var bra och 

helt förtränger allt som var dåligt. Både mamman och mostern slits fortfarande mellan längtan 

till hemlandet och önskan att vara kvar här med familjen.  

En mängd undersökningar visar att närhet till den egna kulturen, landsmän och familj, är 

viktigt för att minska stressen under den initiala anpassningsprocessen till ett nytt samhälle. 

Berry och Williams menar att ackulturativ stress minskar om man har stöd från ett socialt 

nätverk under den inledande fasen, medan exkludering och påtvingad assimilering leder till 

ökad stress. Ackulturation används främst inom psykologin för att beskriva de förändringar 

eller anpassningar som sker genom långvarig kontakt mellan två kulturellt olika grupper. 

Ålder är avgörande för hur stressande man upplever ackulturationen och oftast tenderar den 

att vara större för äldre personer.
9
 Mycket tyder på att äldre personer har svårare att anpassa 

sig till den nya situationen och upplever obehag under en mycket längre period innan någon 

känsla av normalitet, inträder. Det har visat sig vara fallet hos de flesta jag har pratat med i 

Hageby och äldre personer tycks mindre villiga att flytta ut, när de väl etablerat sig i området. 

Enligt mina informanter önskar de ofta inte att anpassa sig i någon högre grad till det svenska 

samhället, utan känner sig bekväma med att fortsätta leva nära familj, landsmän och bevara 

traditioner och kultur. En vanlig förklaring är att de anser sig för gamla för att börja om. 

                                                           
9
 Williams, C. L., & Berry, J. W. (1991). Primary prevention of acculturative stress among refugees: Application 

of psychological theory and practice.American psychologist, 46(6), 632.  
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Generellt märks sametnisk preferens tydligare med högre ålder, lägre utbildning och hos 

första generationens immigranter.
10

  

 

Ackulturation och anpassningsprocessen – ”Börja om från noll” 
 

Jina menar att hon och Dave har haft lättare att anpassa sig till Sverige eftersom de är 

utbildade och hade det ganska gott ställt i Syrien. Hon säger att det är stor skillnad mellan 

rika, utbildade, urbana människor och fattiga, lågutbildade, människor på landsbygden i 

Syrien. På vissa platser bor människor mycket isolerade från andra och där har de inte fått så 

många andra intryck och erfarenheter, de lever på ett mer gammalmodigt sätt, med de gamla 

idéerna och värderingarna. Även i städerna väljer en del människor att isolera sig och leva 

enligt de gamla traditionerna. De rikare, speciellt kristna, reser ofta till Europa och är 

medveten om de andra kulturer och värderingar som finns där. Även i Syrien lever de rika, 

både kristna och muslimer, på ett mer västerländskt sätt, så skillnaderna och förväntningarna 

är mycket olika för flyktingar från Syrien, förklarar Jina. 

Den svåraste omställningen för Jinas del är språket. Sedan finns det några andra orosmoment, 

som sjukvårdssystemet, att det tar lång tid att få hjälp om man blir sjuk. I Syrien kunde man få 

hjälp snabbt och man hade husläkare. Dessutom kände Dave och Jina flera läkare som de 

kunde ringa och rådfråga om det behövdes. Hon tycker att det är svårt att inte ha ett nätverk 

som hon kan känna sig trygg med om något händer. Här finns det inte så många personer de 

kan vända sig till, trots att det är bättre nu när de har fler familjemedlemmar nära. Hon känner 

sig mer begränsad i sina möjligheter att ha nödvändiga medel för att hantera situationer som 

kan uppstå. Ett exempel är de begränsade transportmöjligheterna, eftersom de inte har bil eller 

har råd att ta taxi om de snabbt behöver ta sig någonstans. Det finns heller inte så många 

personer som kan hjälpa dem i kontakten med myndigheter och liknande. Hon känner att hon 

själv har begränsade möjligheter att hantera vissa av de frågor eller problem som uppstår, 

eftersom hon inte kan språket, eller har tillräckliga kunskaper om hur saker fungerar. Daves 

kusin hjälpte dem mycket initialt och sedan dess har Dave ansvarat för kontakten med 

arbetsförmedlingen och migrationsverket.  

                                                           
10

 Schönwälder, K. (2007). Residential segregation and the integration of immigrants: Britain, the Netherlands 

and Sweden. S.37 
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Dave säger att den jobbigaste förändringen för honom har varit arbetslösheten, han har svårt 

att vara sysslolös, så han har hittat en mängd aktiviteter för att kunna känna sig aktiv, nyttig 

och behövd. Det märks att situationen har en negativ påverkan på honom och han är påtagligt 

berörd när han pratar om det. Han tycker att det är mycket jobbigt att vara arbetslös, vilket 

han har varit till och från sedan 2012. Sista tiden i Syrien, var det svårt att fortsätta jobba på 

grund av krigets effekter och under tiden de var på flykt, lyckades han bara sporadiskt att hitta 

jobb. Nu när han har varit i Sverige i 8 månader är situationen, fortfarande oförändrad. Han 

har ett extrajobb, att leverera tidningar, men det ger bara några tusen i månaden, som ändå 

dras av från den lilla ersättningen han får från migrationsverket. Lönen är 2200 konor och 

ersättningen cirka 1800 kronor i månaden, vilket bara ger en ökad inkomst på cirka 400 

kronor. Trots det vill han fortsätta att jobba, då behöver han i alla fall inte få bidrag utan kan 

känna att han gör något för pengarna. Det är jobbigt för Daves självkänsla att inte vara 

självförsörjande och speciellt att inte kunna ge barnen det de behöver, när han egentligen 

skulle vilja ge dem så mycket mer. ”My children are my life, for me, they are more important 

than myself.” Men han säger också att pengar inte är det viktigaste han kan ge sina barn. Det 

viktiga är att ge dem goda värderingar och lära dem att vara bra människor. 

Han blir trots sin optimism, frustrerad över att befinna sig i det gränsland som utgörs av 

asyltiden, att inte får möjlighet att arbeta, studera och påbörja integrationen i samhället. Först 

efter uppehållstillståndet, kan man påbörja sitt liv på riktigt här i Sverige. Han tycker ändå att 

Sverige har ett bra system för integration och att två års etablering är generöst. Han jämför 

med en vän som bor i Tyskland som bara fick en 6-månaders språkkurs. Men han tror att det 

är viktigt med initiativ som Portalen, speciellt för de som är asylsökande, så att man kan 

påbörja processen tidigare. Men han ser att vissa är obenägna att anpassa sig, att överväga att 

det finns andra sätt att vara på, andra sätt att tänka på. ”They put themselfs in a cage and they 

don’t want to go outside.” Han tycker att det är de som är nyanlända som har det största 

ansvaret för att söka kontakt med samhället. De måste visa att de gör rätt för sig och försöker 

möta det nya samhället. Han tror att det leder till att man långsamt kommer bli accepterad. 

Det tar tid för människor att vänja sig vid varandra, konstaterar han. 

Han försöker att träffa människor och etablera relationer och nätverk, men det tar tid. 

Kontakten med deras mentor och hans familj är viktig för honom. Det är de enda svenska 

personerna som familjen träffar utanför sina aktiviteter. Mentorprogrammet är ett samarbete 

mellan Portalen och Rotary International, för att ge möjligheter till nätverkande och 

kontaktytor mot näringslivet. Den ekonomiska situationen hämmar självklart de sociala 
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aktiviteterna, eftersom de helt enkelt inte har råd att gå på café, eller hitta på saker som kostar. 

Mobiliteten blir också lidande, då även bussbiljetter är en kännbar utgift. Det är svårt att 

etablera sig i ett nytt samhälle när ekonomin balanserar på gränsen för vad som är möjligt för 

att tillgodose de mest grundläggande behoven. Ändå kämpar de för att göra just det, trots de 

hinder som ligger i vägen.   

Dave tycker att det är värt att kämpa på eftersom han möts av så mycket vänlighet och har fått 

mycket stöd och hjälp från olika håll, men likt många andra, upplever att han har fått mycket 

begränsat med information och hjälp från, migrationsverket, eller andra statliga och 

kommunala institutioner. Däremot har han fått mycket hjälp från ABF, Portalen, kyrkan och 

så vidare. Han tror, liksom Jina, att han kommer att integreras i samhället utan större 

svårigheter och att han kommer att kunna skapa ett bra liv för sig och sin familj här. Han ser 

positivt på framtiden. ”I think I’m going in the right way.”  

Många av mina informanter upplever samma frustration som Dave, över de långa tider det tar 

innan man kan komma igång med sitt liv här i Sverige, eftersom man är så låst under 

asyltiden. Jag hör berättelser från personer som har fått arbeten som de inte kan börja på 

eftersom de fortfarande efter år, väntar på att få sin validering klar. Personer som väntar på att 

kunna börja studera och som försöker studera svenska så gott de kan på egen hand. Eller 

uppgivenheten hos de, som studerat sina två år på SFI, men inte blir godkända och som inte 

vet hur de ska komma vidare i sina studier. De får inget jobb och studierna är en svår och 

långsam kamp, som de börjar misströsta över. Men alla säger samma sak, vi vill jobba, vi 

behöver jobba, men det finns inga jobb till oss. För många är det ett hårt slag mot 

självkänslan, speciellt för männen som oftare har en traditionell roll som försörjare att leva 

upp till.  

Jag pratar med Portalens verksamhetsledare om den här misströstan som så många ger uttryck 

för. Enligt hennes erfarenhet handlar det också om de förväntningar människor har på sitt nya 

liv. Hon säger att dessa personer går igenom massor med svårigheter och motgångar för att 

komma hit. När de kommer hit säger de, äntligen! De tänker att det är sista steget i trappan, att 

nu är de framme, nu blir allt bra. Sedan upptäcker man på olika sätt att det fortfarande är lång 

väg att gå, att man måste fortsätta kämpa.  

De säger till mig: ”Du förstår inte hur mycket jag har kämpat, hur mycket jag har 

betalat, hur mycket jag har lämnat bakom mig, jag kan inte kämpa mer!” En del 

personer har ingen uppfattning om hur processen kommer att se ut när de kommer 
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hit. Jag har träffat personer som tror att det bara tar ett par månader att lära sig 

svenska till exempel. En del personer vill bara packa och åka tillbaka, när de 

börjar inse hur lång väg de har framför sig.”  

Hon säger också att för många är Sverige inte vad de hade förväntat sig. Många har svårt att 

anpassa sig till ett samhälle där status är ganska nedtonat och man istället pratar mycket om 

allas lika värde. ”De är vana vid status och gillar status, de har kämpat för att uppnå status i 

sitt tidigare hemland, bara för att komma till Sverige och upptäcka att det inte har någon 

betydelse längre”, säger hon. Det är många idéer och värderingar som krockar och skapar 

frustration. Den maktlöshet man känner av vetskapen om att man ha tagit med familjen till en 

plats som är främmande och där man, som vuxen, inte kan försörja sig eller med 

självförtroende orientera sig i det samhälle man har kommit till, är en bidragande faktor till 

den förtvivlan en del personer upplever, tror hon. 

Individer har mycket olika förhållningssätt till sin anpassningsprocess och vad den innebär. 

Man har med sig mycket olika bakgrund, förväntningar och erfarenheter som påverkar ens 

förutsättningar för att möta den nya livssituationen. Berry anger tre huvudfaktorer, 

psykologisk, sociokulturell och ekonomisk, som avgörande för anpassning. Ackulturationen 

kan leda till fyra typer av definierade relationer mellan grupper eller ackulturationsstrategier, 

integration, assimilation, segregation och marginalisering. Han pratar om relationen mellan 

dominanta gruppen, vilket i Sverige motsvaras av majoritetsgruppen och svagare gruppen. 

Integration kräver att båda grupper är villiga till både ömsesidig anpassning och bevarandet av 

den egna kulturen. Assimilation kan innebära frivillighet från båda grupper men bara med 

bevarande av den egna kulturen hos den dominanta gruppen, det kan också innebära en 

påtvingad anpassning av den svagare gruppen. Segregation, kan vara den dominerande 

gruppens val, eller bådas, då båda grupper bevarar sin kulturella särart. Marginalisering 

innebär att den dominerande gruppen bevarar sin kulturella särart men tvingar den andra 

gruppen till isolering utan bevarande av den egna kulturen. Hur individer och grupper ingår i 

dessa relationer avgörs av förväntningar på livet i det nya samhället, kulturella skillnader och 

individuella förutsättningar och inställningar till anpassning och ackulturation, men givetvis 

även hur majoritetsgruppen förhåller sig till dessa individer eller grupper.
11

 

Mina huvudinformanter är till stor del villiga till assimilering, men har vissa värderingar som 

de inte kan tänka sig att kompromissa med, dessutom har de också med stolthet bevarat en del 

                                                           
11

 Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied psychology, 46(1), 5-34.  
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kultur och traditioner vilket inte visar på ett intresse för total assimilering. Men som Dave 

påpekar, finns det exempel på personer som istället valt att isolera sig, något som ibland 

benämns som självsegregation, och som är mycket ovilliga till någon form av anpassning. I 

vissa fall kan det också vara en reaktion mot samhällets eller majoritetsgruppens ovilja att 

anpassa sig eller värdesätta andras kultur. Men oavsett hur valet eller tvånget till dessa 

acculturationsstrategier aktiveras och kommuniceras kan man inte se dem som statiska, 

eftersom valet att betona kulturell särart, ofta över- eller underkommuniceras i olika 

situationer, beroende på om det betraktas som fördelaktigt eller inte.
12

 

Sandras lärare pratar om hur barnens anpassningsprocess påverkas av hemförhållanden. Hon 

märker ett samband mellan barnens intresse för språket och hur mycket de uppmuntras i 

hemmet. Om barnens föräldrar också är måna om att lära sig språket och de tränar 

tillsammans hemma tycks barnen vara mer motiverade i skolan och ber gärna om mer läxor. 

Har man föräldrar med akademisk utbildning, tenderar barnen också att vilja utbilda sig, det 

blir naturligt för dem att också göra det. Det som hon ser som en risk i segregerade områden 

är att utanförskap är hämmande för motivationen och påverkar inställningen till vad man har 

för kapacitet och möjligheter. Man måste känna att lärandet är meningsfullt och gör man inte 

det får man svårt att hitta motivation. Då kanske man hellre tar till temporära lösningar. Om 

man inte tror på framtiden, vill man ju inte heller investera i den. Hon säger att det inte bara 

drabbar lågutbildade utan att det även finns föräldrar till elever som är högutbildade som ändå 

känner att situationen är hopplös, att de ändå inte har användning för sin kompetens här. 

Många ser hur lång process det är att komma dit, med att lära sig svenska, komplettera och 

validera sina utbildningar. Det känns avlägset och då blir det svårt att motivera sig, man 

tappar framtidstron. Som flykting i ett nytt land är man så utsatt, man har lämnat allt man 

hade, all vetskap och kompetens om hur man naturligt förstår och rör sig i samhället, för att 

komma till en ny plats och få börja om från noll. Man måste lära sig allt om igen, säger hon 

och förklarar att hon talar av egen erfarenhet. Det är svårt att föreställa sig när man själv inte 

varit i den situationen. Hur man hanterar det är självklart mycket individuellt, men det är 

generellt mycket svårare för vuxna än för barn att göra den här omställningen, menar hon.  

Jag märker i flera samtal med nyanlända att vissa föräldrar verkar mer motiverade att skapa en 

bra bild av det svenska samhället och lära sig språket, eftersom de inte vill att barnens 

utveckling ska leda till avstånd mellan dem själva och barnen. De tycker att det är besvärande 
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att barnen talar med varandra på svenska och de själva inte riktigt förstår. De är angelägna om 

att barnen ska få goda förutsättningar men vill inte heller att de själva ska ”halka efter”. Det är 

troligt att Jinas och Daves positiva inställning till det svenska samhället också har haft en 

effekt på barnens attityder och motivation att lära sig svenska och i Sandras fall märks det att 

hon är mycket driven att prestera bra, både i och utanför skolan. Hon är väldigt nyfiken på hur 

”svenskarna” är och båda barnen studerar noggrant hur de pratar och uppför sig. De 

demonstrerar hur de har tränat på att göra en snabb in- och utandning, som ”svenskar” brukar 

göra när de vill betona något de just sagt. 

 

Familjen i relation till social närhet och avstånd – ”The oriental man is 

the oriental man.” 
 

Många av samtalen med Dave och Jina, men även med andra som jag mötte under fältarbetet, 

kom att handla om familjerelationer och äktenskap. Det fanns mycket nyfikenhet runt hur 

svenskar ser på äktenskap och relationer. Många hade delade meningar om alternativa 

kärleksrelationer och kvinnans mycket friare situation i det svenska samhället men kvinnorna 

var överlag mer välvilligt inställda till kvinnans fria val av partner och äktenskap. Dock 

märktes tydligt att många kvinnor själva hamnade i en konflikt, i förhållande till sin tidigare 

roll som kvinna och den nya förväntade rollen i det svenska samhället.  

Dave noterar att det verkar som att man så lätt ger upp sina relationer här, inte som i 

hemlandet. Där utsätts förhållandena för mer stress och påfrestningar, men man håller ihop 

och jobbar för att lösa det. Man ser på äktenskapet som ett åtagande som man måste kämpa 

för och offra sig för. Kanske handlar det om att man uttrycker sig mer som en individ här, 

jämfört med i vårt land, säger han, men jag tror att det är viktigt för familjen att leva 

tillsammans och att man måste kämpa för att vara tillsammans och inte separera så fort det 

blir lite jobbigt. Om man skaffar barn tillsammans, bör man vara beredd på att möta 

svårigheter och kämpa för att hålla samman familjen. Jag noterar att han har en traditionell 

syn på äktenskap, förhållande och sex och att han har han svårt att förstå den varierande syn 

som ”svenskar” har på detta ämne. Kärnfamiljen är viktig för honom och även om han 

intellektuellt förstår och förmedlar en bild av att män och kvinnor är och bör vara likbördiga 

och göra sina fria val, så tycker han att en mor och en far är väsentliga för barnen, eftersom de 
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kan tillgodose olika behov hos barnen. Han har dock svårt att säga specifikt, vad just endast 

kvinnan, eller mannen kan tillföra, förutom att det handlar om någon mental eller psykologisk 

skillnad. 

Om man inte gifter sig så bör man bo kvar hos sina föräldrar, enligt traditionen i Syrien. 

Därför väljer många kvinnor att gifta sig för att få någon slags frihet, säger Jina och flera 

andra kvinnor jag pratar med. Det är säkert sant, säger Dave, men att gifta sig och få barn är 

också ett åtagande, det betyder inte att du blir fri. Många kvinnor behandlas och respekteras 

inte som de borde. För dem blir situationen densamma, de går från en situation i hemmet till 

en liknande hos sin make, hon är fortfarande ofri. Han tycker ändå att många kristna syrier är 

lite mer öppna när det gäller kvinnans situation, men traditionen är ändå att man bör gifta sig 

och den sociala kontrollen ser till att man följer vissa förväntade normer, även om det finns 

individuella avvikelser. Ibland förekommer arrangerade giftermål och kvinnan tvingas in i 

äktenskap, men när det är deras val att gifta sig och det finns kärlek mellan dem, så förstår 

han inte hur man kan välja att separera utan att försöka rädda förhållandet.  

Jina och Dave förklarar att även när giftermålet är parets eget val, är det viktigt att få 

föräldrarnas godkännande. Man kan ju självklart gifta sig ändå, men familjens åsikt betyder 

mycket. Lägre status eller dåligt anseende kan få föräldrarna att säga nej till ett giftermål och 

det är inte så vanligt att man går emot föräldrarnas önskan. Något som spelar stor roll i 

giftermål är hedersvärderingar. Man ser inte på kvinnans personlighet eller andra kvaliteter, 

om hon är oskuld är hon en bra kvinna, är hon inte det, är hon dålig, säger Dave. Han menar 

att det är ett problem att man ibland tenderar att se på kvinnan som ett objekt, utan 

personlighet, som ska finnas där för att tjäna mannen. Kärlek ses inte en viktig komponent i 

ett äktenskap. 

 “Honor for me, means a lot of things, it means commitment, it means to be 

honest, to be a good person. In our country many people look at honor as only one 

thing…the woman herself…that she is a virgin.”  

Han tror inte heller att de flesta män i grund och botten förändrar sina värderingar så mycket, 

trots att de nu lever i ett samhälle med andra värderingar. ”The oriental man is the oriental 

man”, konstaterar han. Han tror att de som kommer hit som mycket unga kan förändras 

mycket mer, annars kommer det att ta en eller två generationer för det här sättet att tänka, att 

förändras. Trots att kristna och muslimer ofta lever sida vid sida i Syrien, får kristna och 

muslimer inte gifta sig med varandra, det ses som en slags skam och det händer mycket 



26 
 

sällan. Hur kristna och muslimer interagerar med varandra skiljer sig mycket åt regionalt, på 

vissa platser lever de mycket separerade liv. Kristna väljer gärna att bo i samma hus eller 

område, men även det varierar i olika regioner. Trots det säger både Dave och Jina att flera av 

deras närmsta vänner i Syrien, är muslimer. Jina menar dock att man umgås på lite olika sätt. 

Hon umgicks exempelvis aldrig med sina muslimska vänner i hemmet, de träffades ute på 

caféer och restauranger. Men för vissa är det märkligt att ens umgås med varandra, säger 

Dave. 

 En av Daves vänner säger att där han bodde var det normalt för muslimer och kristna att vara 

grannar och umgås, men man kunde absolut inte tänka sig att gifta sig med varandra. Han 

förklarar det med tradition, men också med de svårigheter som skulle uppstå i och med själva 

giftermålet, han menar att det kräver att den kristna personen måste konvertera till islam, för 

att de ska kunna gifta sig. Även om man bevarar sin egen tro så uppstår problem med hur man 

ska uppfostra gemensamma barn, vilken tro de ska få och vilka högtider som ska firas.  

Varken Dave eller Jina skulle acceptera en muslimsk svärson. Jina skulle heller aldrig 

överväga att själv gifta sig med en muslimsk man, ”Because I’m a beliver and I go to church 

very much, and he, I’m sure he can’t understand that and he don’t like that.”  Hon menar att 

muslimska män har samma mentalitet. Både Jina och Dave förklarar att även om den 

muslimska mannen skulle vara en bra person med fina värderingar (som överensstämmer med 

deras egna), så är det inte säkert att hans familj är på samma sätt. ”When you’r talking about 

Islam, the mentality, I’m talking about in general…how they look at the woman, I don’t like 

it”, säger Dave. Men det visar sig att det handlar om fler faktorer än bara hur muslimer ser på 

kvinnor, eftersom han inte heller skulle uppskatta att hans son gifte sig med en muslimsk 

kvinna. Men han säger att om de inte är troende så är det okej för honom, men om de är djupt 

troende så blir det ett problem. ”Jag har erfarenhet av det och jag vet hur det är. Vi kan vara 

nära vänner, som bröder, men äktenskap, det går inte”, konstaterar han med övertygelse. Han 

förklarar det med att de kulturella skillnaderna inte är viktiga när det gäller vänskap, men för 

ett äktenskap måste det vara noga genomtänkt för då blir skillnaderna mycket mer väsentliga. 

Han säger att det finns negativa tendenser hos starkt troende kristna också, som att man inte 

får ha sex före äktenskapet eller vara homosexuell. I Syrien betraktas homosexualitet som en 

anomali eller sjukdom till och med. Det finns homosexuella och transsexuella personer i 

Syrien också, men de har ett lågt anseende och respekteras inte. Det finns inte så många 

homosexuella kvinnor, men det beror kanske på att det är ännu, mycket mindre, accepterat. 
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Dave säger att han är medveten om att barnen kommer att möta andra attityder och 

värderingar i skolan, som kommer att påverka dem och deras utveckling. Även om det ibland 

känns som ett litet orosmoment, så tycker han hittills att det har fungerat bra. Han vill ändå att 

barnen ska få med sig det de svenska värderingarna som han till största delen uppskattar. 

Förväntade könsroller ser ju annorlunda ut här, men han tycker att det är normalt att barnen 

kommer att utvecklas som egna individer. ”I Syrien är fotboll för pojkar, men Sandra vill 

spela fotboll och det är inga problem. Men det är svårt att svara på vad som händer i framtiden 

och hur man förhåller sig till det då”, avslutar han. 

Det är rimligt att anta att människor som tidigare levt i ett samhälle som är segregerat efter 

etnicitet, religion och ekonomi, ser det som ett naturligt förhållningssätt, som man tar med sig 

till den nya sociala kontext som man lever i. Men det är också tydligt att de individuella och 

regionala inställningarna till segregation och socialt avstånd, är mycket varierande. Det finns 

ett tydligt avstånd mellan kristna och muslimer och konflikter tycks också frekvent uppstå 

mellan dem speciellt när de bor nära varandra. Dock tycks de muslimer jag pratar med, 

överlag vara mindre angelägna om att upprätta gränser mellan dem själva och kristna, utan 

verkar uppleva troende kristna som närmare än de flesta andra etniska eller religiösa grupper. 

Dave säger att islamofobi definitivt existerar bland kristna i Syrien. Man har ofta en bild av 

hur ”de andra” är. Man föredrar oftast den egna gruppen och man både bor, umgås och arbetar 

helst med personer från den egna gruppen. Jina erkänner med en bekymrad min och ett 

nervöst skratt att hon är lite rädd för vissa somalier. Hon är inte helt trygg med muslimer 

överlag. Hon säger också att utvecklingen i Syrien, med Islamska staten och radikaliseringen 

bland muslimer, har ökat rädslan och misstron mot muslimer.  

Enligt Bogardus-skalan som anger socialt avstånd, är äktenskap den närmaste kategorin av 

acceptabla relationer, följt av nära vän, arbetskamrat, boende i samma område, till flera 

stadier av exkludering där sista kategorin innebär att inte ens acceptera att leva i samma 

land.
13

Bogardus-skalan har används för studier av etniska relationer, samhällsklasser och av 

generella sociala värderingar i allmänhet.
14

 Jag anser däremot att man aldrig, i individuella 

fall, bör betrakta dessa förhållanden som statiska eftersom olika grupptillhörigheter kan 

aktiveras beroende på situation. Ibland kan definitionen av ”vi och dem” vara mycket skarp 

för att i vissa situationer vara till synes obefintlig, men stereotypisering i konfliktsituationer 
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tenderar att förstärka socialt avstånd och kan leda till dikotomisering, det vill säga starka 

gränsdragningar baserade på negativa uppfattningar om den andra gruppen.
15

 Det märks att 

situationen i Syrien har haft en negativ påverkan på huvudinformanternas förhållande till 

muslimer och har lett till negativ stereotypisering. Alla mina informanter från Syrien ger 

uttryck för olika tolerans mot muslimer, men den närmaste gemensamma gränsen tycks gå vid 

äktenskap. Det finns ett tydligt socialt avstånd mellan kristna och muslimer och mellan 

specifika grupper tillhörande dessa trosinriktningar, men få ger uttryck för samma avstånd till 

etniska svenskar och det sociala avstånd de upplever finnas mellan sig själva och svenskarna, 

är inte ett aktivt val från deras sida. Jag förmodar att dessa förhållanden rimligtvis kan vara en 

effekt av redan etablerade relationer mellan dessa grupper, medan de ännu inte har haft 

tillräckligt mycket kontakt med etniska svenskar för att ha upprättat en standardiserad 

klassificering, eller gjort sig en klar uppfattning om hur de som individ eller grupp ska 

förhålla sig till kategorin ”svenskar”. Jina och framförallt Dave ger uttryck för att uppleva sig 

som nära ”svenskarna” och deras ”mentalitet”, men liknande uttalanden har även kommit från 

muslimer. Den uttryckta viljan att både vara olika men ändå nära ”svenskarna” kan handla om 

många olika saker, alltifrån en vilja att etablera vänskapliga förhållanden till den dominanta 

gruppen i samhället då det ger ökade resurser och fördelar, till en önskan att känna sig fullt 

integrerad i samhället och valet att fokusera på likheter istället för olikheter. Trots att kristna 

och muslimer rent objektivt knappast kan ses som två homogena grupper, talas det mycket 

generaliserande utefter dessa termer och grupperingar, vilket indikerar att religiös tillhörighet 

är en viktig faktor för hur informanterna klassificerar varandra. Oroligheter förknippade med 

islamistisk extremism, tycks ha haft en effekt på hur flera av informanterna stereotypiserar 

muslimer och har också lett till ett ökat socialt avstånd. Givetvis är detta en problematisk 

tendens, om man vill motverka segregering. Det märks att det finns misstro mellan olika 

religiösa, etniska och sociala grupper vilket visar på bristande nationell och lokal ”social 

cohesion” (social sammanhållning) och ”social capital” (socialt kapital). Social cohesion 

kännetecknas av stabilitet, samarbete inom gruppen och gemensam identitet. Social capital 

anger grad av tillit, nätverk och reciprocitet. Robert Putnam visar i sin berömda studie att 

mångkulturalism, sänker det sociala kapitalet och sammanhållningen och att det leder till ökad 
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misstro, kriminalitet och socialt avstånd, men andra forskare anger segregation som orsak och 

inte konsekvens till dessa mönster.
16

  

 

Social kontroll – ”My dad would rise from the grave and kill us!” 
 

Jina tror att det är en mer positiv förändring för kvinnor att komma till Sverige. De är friare 

och starkare här. Om mannen inte behandlar henne bra kan hon hota med att ta ut skilsmässa 

och ta barnen med sig. Hon kan sätta press på mannen, det är inte längre bara på hans villkor. 

I Syrien var det mannen som hotade kvinnan med skilsmässa om hon inte gjorde som han 

ville. Då skulle hon bli tvungen att flytta hem igen, utan någon försörjning eller inkomst och 

det är svårt att gifta sig igen, men nu är rollerna ombytta.  

Hon tror att många syriska kvinnor nog skulle föredra att inte gifta sig om de hade det valet. 

Hon tycker att det är bra att kunna välja om man ska ha ett förhållande, vara sambo, eller gifta 

sig. Hon säger att många kvinnor i Syrien hade det svårt i sina förhållanden, men de flesta 

kvinnor fann sig i att bli behandlade illa eftersom de inte hade något annat val. När vi kommer 

in på ämnet, oskulder, skrattar hon, som om hon menar att det vi ska prata om är så befängt. 

Hon säger att det är ett stort problem, eftersom en kvinna är bra, bara om hon är en oskuld tills 

hon har gift sig. Men om hon skulle göra något (sexuellt) med en man hon planerar att gifta 

sig med, kan han lika gärna tänka att hon är en dålig kvinna och lämna henne istället. Därför 

blir det så viktigt för kvinnor att vakta sin oskuld och inte ge efter för något förrän hon väl är 

gift. Om hon gör något, kommer det dessutom att spridas snabbt och hon kommer att få ett 

dåligt rykte och sedan är det svårt att hitta en man som vill gifta sig med henne. Skvaller 

fungerar som en stark social kontroll, om man gör något dåligt så vet snart alla om det. Man 

håller alltid koll på varandra och spionerar genom titthålet i dörrarna, säger hon och skattar 

med handen över munnen. Det finns inget privatliv där, det är stor skillnad från här i Sverige. 

Hon tycker precis som Dave att människor skiljer sig för lättvindigt i Sverige, men är mer 

positiv till skilsmässa än Dave. Hon menar att om mannen och kvinnan har det väldigt dåligt 

hemma, så blir barnen påverkade av det och då är det bättre att separera även för barnens 

skull. Hon tror att vissa har svårare att förstå eller uppskatta en del saker i det svenska 
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samhället, speciellt de alternativa formerna av kärleksförhållanden. Hon säger att även kristna 

har svårt för att förstå det. Även om en person tycker att det är att föredra, har man ofta svårt 

att själv leva på det sättet, eftersom man är orolig för vad andra ska säga om det. 

Trots att Dave uppmuntrar henne och hon egentligen gärna skulle göra andra saker och lära 

sig mer svenska, tillbringar hon ändå mycket tid hemma. Hon är orolig för barnen när hon är 

iväg och känner att ingen annan kommer att ta hand om hemmet om hon inte gör det. Hon tror 

också att Daves mamma kommer att tycka att det är dåligt att hon inte är hemma och lagar 

mat, städar och tar hand om barnen. Dave säger att han har pratat med sin mamma om den 

nya arbetsfördelningen och de nya förhållandena som råder här och menar att hon förstår det. 

Men Jina tycks inte vara övertygad, hon känner fortfarande ett tryck att fortsätta i sin 

etablerade roll som kvinnan som tar hand om hemmet. Dessutom vill hon inte att barnen ska 

influeras för mycket av farmoderns mer gammalmodiga syn på uppfostran och värderingar, så 

hon vill känna att hon har kontroll över vad som händer hemma. Hon befinner sig mitt 

emellan två olika uppsättningar av förväntningar och slits mellan att uppfylla båda dessa. Hon 

vill gärna studera mer svenska och vara aktiv utanför hemmet, men när valet måste göras, 

prioriterar hon hemmet och barnen, eftersom hon ändå bara skulle oroa sig för det om hon 

valde något annat.  

Daves och Jinas syn på äktenskap och alternativa förhållanden ser lite olika ut men hon har 

som kvinna ett annat perspektiv på äktenskapet, eftersom det för kvinnans del i Syrien, 

samtidigt är något som anknyter till stark social kontroll och för vissa till och med förtryck. 

Jag tror att hon själv känner sig friare här. Trots att de hela tiden har haft ett förhållande 

baserat på vänskap, respekt och ärlighet, så är deras relation nu i en ny kontext, där det 

faktiskt inte finns samma tryck eller tvång. Nu har hon för första gången, på riktigt, lika 

mycket kontroll över deras förhållande som han. Här startar de om från noll igen, men den här 

gången på mer lika villkor. Jag märker vid flera tillfällen att män uttalar sig om vad kvinnor 

tycker och vill, men när jag pratar med kvinnorna så förmedlar de något helt annat. Flera 

kvinnor säger också att de inte skulle prata lika öppenhjärtligt om alla saker inför andra, från 

”deras egen grupp”. Det är tydligt att den interna sociala kontrollen påverkar kommunikation 

och beteende.  

Andra jag möter under fältarbetet har inte haft möjlighet (trots vilja) att frigöra sig från gamla 

värderingar i samma utsträckning som Jina och hennes familj. När jag pratar med en annan 

yngre kvinna som kommer från en mindre by i Syrien, berättar hon att hon i smyg bor med en 
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man som hon planerar att gifta sig med. De har båda bott ett par år i Sverige, på olika orter, 

men när de väl blev kära ville de inte bo så långt ifrån varandra. Trots att de inte gör något 

”oanständigt”, är det helt oacceptabelt för dem att sova i samma lägenhet och de skulle dra 

stor vanära över familjerna om någon fick reda på det. Nervöst försöker de skynda på 

processen för att få gifta sig, så de inte behöver smyga och dessutom riskera att bli upptäckta, 

av de släktingar och vänner som bor i närområdet. Hon skrattar lite nervöst och säger, ”My 

dad would rise from the grave and kill us!” Hon menar att både hon och hennes fästman 

skulle bli förskjutna av sin familj om de upptäckte vad som pågår. Det spelar ingen roll hur 

västerländsk hon själv är i sina tankar och värderingar. Hennes agerande bedöms efter de 

traditionella värderingarna om heder och priset för att trotsa dem och gå sin egen väg, är att 

vanära familjen och bli förskjuten, men att förlora familjen är ett allt för högt pris. Därför 

väljer hon noga hur och när hon pratar med andra om sin blivande make och försöker lösa 

deras situation, innan fel person får vetskap om vad som pågår. För henne innebär också 

närheten till sina landsmän och släkt att hon fortfarande måste förhålla sig till gamla normer 

och social kontroll. Trots det är det ändå möjligt för dem att smyga med 

boendearrangemanget här, vilket hade varit en omöjlighet i Syrien. 

Mäns och kvinnors anpassningsprocesser ser ofta olika ut och styrs av olika faktorer. Det 

märks tydligt att kvinnorna i större utsträckning begränsas av en intern social kontroll, som de 

är mycket medvetna om. De val de gör kommer att synas och märkas och deras agerande 

kommer att få följder för deras sociala liv i större utsträckning än för männen. Men även Dave 

återkommer ofta till hur viktigt det är för honom att vara en bra person och bli respekterad av 

andra, att göra rätt. Att agera på ett ansvarsfullt sätt och leva upp till de sociala, 

grundläggande värderingarna. ”Lot of us search for the social reputation, it’s very important 

to me, more important than the economic situation…to be a respectable person.” 

Verksamhetsledaren på Portalen har också märkt av vissa skillnader mellan män och kvinnors 

anpassningsprocess. Hon säger att kvinnor generellt anpassar sig lätt.  

”De kan landa fortare, de kan acceptera sin roll, eftersom familjen och barnen 

kommer först, överallt. De offrar sig själva så lätt.” 

 I den kontakt de måste ta med samhället för att försäkra sig om barnens väl, måste de vara 

modiga och forcerande. Männen har svårt att visa bristande kunskaper och är rädda om sin 

roll, sitt anseende och sin auktoritet. Därför står de ofta tillbaka, för att inte tappa ansiktet, 

säger hon och fortsätter, tyvärr är det ofta så att mannen bestämmer, trots att kvinnan vet mer 
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och kan mer om samhället. Hon berättar att hon har träffat kvinnliga akademiker som har 

jobbat hårt med svenska språket och för att lära sig förstå samhället, men som ändå måste få 

ett godkännande från maken innan hon tackar ja till jobbmöjligheter. Många kvinnor väljer 

också att stå tillbaka till förmån för sina barn. De fokuserar i första hand på att barnen ska få 

så goda möjligheter de kan och lägger all sin tid och energi på det. Första generationens 

kvinnor med barn har det svårare, när det gäller att komma in på arbetsmarknaden eller 

utbilda sig, säger hon. Trots det vill kvinnorna inte känna sig hämmade, eftersom de vet och 

känner att de kan förstå samhället och att det finns möjligheter för ett nytt liv. Många säger att 

de mår dåligt av att vara hemma och vill hitta aktiviteter utanför hemmet. De vill ha en plats 

att vara sitt nya jag på, eftersom det ofta är som förr i hemmet, de betraktas och förväntas att 

uppträda som vanligt hemma. De fastnar mitt emellan det gamla och nya livet. Hon tror att det 

leder till att många så småningom kommer att skilja sig, när de inte längre orkar leva så.  

Det finns en tendens att se på starka familjeband och släktbaserade grupperingar som 

hämmande för integrationen och många väljer att gifta sig inom sin etniska grupp. Å andra 

sidan kan närhet till familj och släkt underlätta anpassningen och inkorporeringen i det nya 

samhället.
17

 I Hageby märks båda dessa sidor, men det är svårt att dra slutsatsen att närhet till 

släkt överlag skulle ha denna negativa effekt. De flesta informanter säger sig föredra giftermål 

inom den egna etniska gruppen och det tycks vara så att etnisk koncentration ökar den interna 

kontrollen och i högre utsträckning fungerar bevarande av normer och kultur inom den egna 

gruppen. I vissa fall är kan den sociala kontrollen få stora och avgörande konsekvenser för 

individers liv och möjligheter att anpassa sig till andra värderingar trots att de själva önskar att 

göra så. Det är en av de stora utmaningar som möter individer som lever med en fot i varje 

kultur, där de inte kan mötas, men man inte vill försaka någon av dem.  

 

Integrationen, svenskarna och samhället – “Swedish people are a bit 

cold like the climat” 
 

Dave berättar att han alltid har varit intresserad av politik och så även hans far. Det var svårt 

att fördjupa sig i politiska frågor i Syrien, eftersom det i princip var förbjudet. Han förklarar 

syriers ointresse för politik med, ”We had no political life for 50 years, what would you 
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expect from them.” De har helt enkelt inte haft ett incitament att utforska sina politiska tankar. 

Nu hoppas han själv på att få utveckla sitt intresse för politik och det är något som han ser 

fram emot. Han vill också uppmuntra sina barn att vara aktiva och intresserade av politik. Jina 

har däremot aldrig varit särskilt intresserad av politik, men säger att hon är mer öppen för det 

nu. Här är det viktigt med politik, eftersom man kan påverka sin situation här om man 

engagerar sig i samhället och politiken. Hon tror däremot inte att demokrati skulle fungera i 

Syrien. ”Människor där, förstår inte vad det betyder, det blir svårt för dem”, menar hon. Hon 

tror att den demokratiska tanken är svår att förstå för dem som kommer hit, men de måste 

ändå försöka att förstå hur samhället fungerar här och vilka regler man måste följa. Många är 

så rädda för att bli tillbakaskickade att de försöker så mycket de kan att inte göra något fel. 

Man blir tvungen att intressera sig för samhället, för att kunna integrera sig också, säger hon.  

Medan Jina och Dave hela tiden kommunicerar att de gör ett frivilligt val att anamma många 

av samhällets centrala värderingar och rätta sig efter vad som anses vara korrekt i det här 

samhället, så menar Jina att många gör den här anpassningen av rädsla för att inte få stanna 

kvar i Sverige. Om så är fallet bör det innebära att de upplever att de inte kan uttrycka sig fritt 

och att deras kultur, uppförande och normer, kanske inte är önskvärda eller accepterade här. 

Sandras lärare poängterar också att stoltheten över det egna ursprunget gradvis kan börja 

försvinna om det inte lyfts upp i skolan. Det blir en indirekt signal att det bara är det svenska 

som gäller. ”Enligt läroplanen måste vi utgå från barnens tidigare erfarenheter och kunskaper, 

vilket betyder att vi måste knyta an till det de har med sig när de kommer hit”, säger hon. Hon 

tror att ett problem kan vara att många lärare säkert håller med om detta men att det kanske 

inte märks i praktiken, i klassrummet.  

Enligt Sandras lärare är en av utmaningarna med att arbeta i ett mångkulturellt område är att 

man inte kan ta för givet att eleverna kan få hjälp hemma med läxorna, om föräldrarna själva 

inte kan så bra svenska.  Dessutom har många inte bott här så länge, vilket gör att man inte 

känner till det svenska skolsystemet så väl. Det är inte så många föräldrar som kommer på 

föräldramöte till exempel. Är det för att föräldrarna känner sig dåligt insatta och inte riktigt 

vågar komma hit, för att de inte vet vad de ska fråga eller vad som förväntas, frågar hon sig.  

”Jag kan inte tro att orsaken skulle vara att de inte bryr sig om sina barn, men det 

kan lätt bli att man avfärdar det med sådana förklaringar och inte gör något åt det. 

En del av vårt ansvar som lärare är kontakten mellan hem och skola, när detta inte 

fungerar måste vi ta reda på varför”, säger hon. 
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 De flesta av eleverna har arabiska som modersmål, så de elever som inte talar arabiska blir 

inte riktigt lika delaktiga under rasterna och även om elevernas svenskkunskaper ökar så 

pratar man ändå ofta med kompisar på sitt modersmål, vilket skapar en uppdelning. Om det 

fanns fler svenskar på skolan kanske det skulle se annorlunda ut, spekulerar hon. Då kanske 

fler elever skulle ha incitament att kommunicera på svenska med varandra.  Det är som i 

samhället och bostadsområdet i övrigt, om man inte har så många i närmiljön som man måste 

eller kan prata svenska med, så blir man inte så van vid att kommunicera på svenska. Det tar 

flera år att lära sig ett språk och om man inte har möjlighet att träna på det i sin vardag, blir 

det mycket svårare, konstaterar hon. 

Att dåliga kunskaper i svenska språket gör det svårare att få en naturlig kontaktyta till både 

svensktalande personer och samhället i stort, kommer upp ofta i samtalen med informanterna 

och den kopplingen görs också i många studier om integration. När man dessutom bor i ett 

område där det är svårt att träna svenska språket i vardagen, blir det ännu viktigare att hitta 

platser och forum där man kan träna språket och etablera kontakter med svensktalande 

personer och få möjligheter att interagera med individer från samhällsgrupper som man 

annars sällan träffar. Att gemensamma plattformar är viktiga för integration och social 

samhörighet har påvisats i många undersökningar och utredningar. Ett exempel är hur 

Wallman påvisar att integrationen mellan olika etniska grupper typiskt ökar, ju fler sektorer 

(arbetsplats bostadsområde, fritidsaktiviteter mm.) som överlappar. Integration och social 

inkludering ökar ju fler gemensamma plattformar det finns för interaktion och samvaro 

mellan grupper och när umgänget också sker med en bredare variation av människor i olika 

sammanhang. Omvänt, stärks de etniska gränserna med minskat antal gemensamma 

plattformar och ett mer homogent umgänge på alla platser i vardagen (minskad interaktion 

och samvaro mellan olika grupper). Dessutom visar hon på att det är lättare för nykomlingar 

att inkorporeras i bostadsområden, där människor i stor utsträckning har en överlappande 

interaktion, medan motsatsen sker i separerade områden, där majoritetsbefolkning och andra 

etniska grupper i liten utsträckning interagerar med varandra.
18

 

De flesta jag pratar med känner sig hemma och välkomna i Hageby men saknar kontakt med 

”svenskar”. I Hageby finns mycket få alternativa plattformar där människor kan mötas utöver 

den interaktion som sker i vardagen, vilken indikeras primärt vara med den egna familjen och 

etniska gruppen. Även med insatser så ser vi fortfarande en ökande segregation och brist på 
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integration i Hageby. Att skapa fler gemensamma plattformar där möten kan äga rum, kanske 

är det som integrationsarbetet i högre utsträckning borde handla om. Om staten och 

kommunerna ska ha ett övergripande ansvar att motverka segregation och öka integration, så 

bör också ansvaret att skapa dessa förutsättningar ligga där och inte i huvudsak hos individen 

eller förväntade insatser från föreningsliv och andra ideella krafter. Många av mina 

informanter påpekar just denna brist på mötesplatser och att de initiativ som finns oftast 

kommer från kyrkan, studieförbund eller andra organisationer och oftast på ideell basis. 

Dessvärre skapar det, på grund av oförutsägbara resurser, brister i tillgänglighet och 

kontinuitet. 

Språkkaféet på biblioteket är dock en sådan plattform och två av kvinnorna jag mötte där har 

samma positiva syn på Hageby som många andra jag har pratat med. De säger att de tycker 

om Hageby, eftersom människorna är så trevliga och området är fint. Den ena kvinnan 

framhåller också att Hageby är en mer välkomnande och inkluderande plats, jämfört med 

andra områden i Norrköping.”Swedish people don’t mix a lot”, säger hon. Svenskar är svåra 

att få kontakt med, svåra att prata med. Hon tycker att det är lättare att få kontakt med 

människor från andra länder eftersom ”svenskar” är lite slutna och inte så bra på att interagera 

med personer från andra kulturer. Men trots det verkar båda kvinnorna vara mycket angelägna 

om att lära sig svenska och förstå och bli en del i samhället. Den ena kvinnan säger om 

svenska språket att, “It’s very important!” och med eftertryck, ”It’s the key to the country.” 

Gemensamt för alla jag pratade med under språkcaféet är att de tycker att det är viktigt att lära 

sig svenska språket och att integration och interaktion med andra människor oavsett ursprung, 

är viktigt. Men de tycks anse att det är lättare att prata med människor från andra länder trots 

språkförbistringar, så kanske anser de då att språkbarriären är mer avgörande i kontakten med 

just ”svenskar”. 

Dave håller med om att svenskar är svåra att få kontakt med. De kanske tycker att det är svårt 

att ta kontakt med personer från andra länder, spekulerar han. ”De är ofta lite formella. Det tar 

tid att etablera kontakt med svenskar, men det är inget som stör mig direkt, de är oftast väldigt 

hjälpsamma”, säger han. Han tycker inte att han har erfarit någon direkt rasism sedan han kom 

till Sverige, men han tror att man ibland tolkar saker som rasism, fast det inte är vad det 

faktiskt handlar om. ”Swedish people, they are a little bit cold, like the climate.” Säger han 

och skrattar. ”But that doesn’t mean that they are rasister.” De är kanske lite rädda eller 

avvaktande mot det som är främmande eller annorlunda, men så är det ju för människor 

överallt, menar han. Han tycker att man generellt kan hitta många bra människor här. Han har 
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en hög tilltro till ”svenskarna” och samhället och tycks inte förvänta sig rasism eller 

diskriminering från det hållet, men tycks däremot normalisera stereotypisering och 

diskriminering mellan personer med utländsk härkomst. 

 ”I have a friend, she’s maybe 51, 52 years old, we had this kind of conversation, 

she told me that her neighbors came and told her, ‘We are Christians, from Syria.’ 

She said, ‘So what!?’ I was thinking that maybe they wanted to send a message, 

we are not terrorists.” (Dave) 

Dave menar att man i Sverige ser på människor som individer, vilket han uppskattar. Han 

säger också att man bryr sig mycket om mänskliga rättigheter och är mån om människan. Man 

är mycket mer intresserad av att investera i människor, inte bara bygga stora skyskrapor och 

skryta med sådana ytliga värden, förklarar han. Han gillar de svenska värderingarna som han 

sammanfattar som, mänskliga rättigheter, jämlikhet, socialism och att svenskar respekterar 

lagen. Trots att han älskar Syrien vill han inte återvända. ”Jag vill att mina barn ska leva i ett 

samhälle som har sunda värderingar och jag vill att de också ska dela dessa värderingar”, 

säger han. Han tycker att svenskar verkar ha känslan för rätt och fel i ryggraden, de agerar 

automatiskt utifrån det, har självkontroll och det gör det till ett lyckat samhälle, tror han.  

Han har lärt sig mycket om Sverige och samhället genom att observera och prata med folk. 

Han märker att svenskar uppskattar när man försöker göra rätt för sig. ”De uppmuntrar dig att 

göra det som de tycker är rätt. De ger dig mycket hjälp om du förstår vad som förväntas och 

försöker att göra ditt bästa”, säger han. Han berättar exempelvis att de normalt hälsar på 

grannarna men inte mycket mer, men att han upptäckte en förändring hos en äldre granne, när 

hon såg honom jobba med tidningarna och de pratade med varandra en stund. Efter det 

ändrades hennes attityd lite, hon var mer pratsam och positiv. Han tror att det var för att hon 

uppskattar att han gör på rätt sätt och försöker jobba om han kan. 

I flertalet studier framkommer att svenska välfärdssamhället har en mycket fostrande roll i 

förhållande till den förväntade anpassningen och socialiseringen hos nyanlända. Estamond 

tycks antyda att det svenska välfärdssystemet har antagit samma funktioner som den 

traditionella familje-/föräldrarollen, som fostrande auktoritet, försörjare, vårdare och som 

sörjande för social trygghet. Hon menar också att samhällets syn på jämställdhet, tenderar att 

konformera och kräva likhet för att säkra rättvisa för alla.
19

 Nyanlända förväntas lära sig 
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språket, sociala normer och värderingar, svensk kultur och hur samhället fungerar. Det ses 

som avgörande för att aktivt kunna ta del i samhället och bedömas som kompetent på 

arbetsmarknaden. Denna syn tenderar att fokusera mer på vad de saknar än på vad de kan 

bidra med. Det är ett etablerat förhållningssätt som leder till negativ stereotypisering och 

klassificering av flyktingar och immigranter.
20

 

Jina och Dave tycks ha gjort ett val att underkommunicera sin etnicitet vilket uppenbarligen 

har gett dem fördelar i interaktionen med svenska samhället, något jag anar är en medveten 

strategi. De är väl medvetna att ett socialt korrekt beteende, ger dem nya möjligheter och 

chanser att accepteras och avancera i samhället och yrkeslivet. Återkommande betonar de 

likheter med de ”svenska värderingarna” och hur de istället är olika många andra syrier. Jag 

märker också att de kommunicerar på olika sätt i olika situationer och är inkännande för 

vilken typ av agerande som är passande. Frågan är om de hade varit lika benägna till 

anpassning om de inte fått signaler om att det är önskvärt och fördelaktigt.  

 

Sammanfattning och slutsats 
 

Orsaker till att boendesegregation uppstår är en mängd samverkande faktorer, där 

socioekonomisk situation, diskriminering på bostadsmarknaden, negativ stereotypisering och 

socialt avstånd är de mest utmärkande. Men även preferenser att initialt bosätta sig nära 

släktingar och landsmän, eller det enda tillgängliga valet att flytta in hos redan etablerade 

släktingar, vänner eller familjemedlemmar, bidrar till en ökad koncentration av utlandsfödda 

personer i ett område. De påvisat negativa följderna av att bo i ett segregerat område är ökade 

svårigheter att etablera ett nätverk som kan leda till arbete, samt potentiella svårigheter att 

fullt ut integreras i det svenska samhället. Det är också ett hinder för att träna svenska språket 

i sin vardag, då många av grannarna och umgänget delar det gemensamma modersmålet och 

man blir då heller inte tvungen att använda svenska språket, vilket givetvis inte är gynnsamt 

för språkutvecklingen. För personer som önskar att leva med andra värderingar än de tidigare, 

kan den fortsatta interna kontrollen från släkt eller landsmän som bor i samma område hindra 

dem från att leva sitt liv efter sina egna preferenser. Men för många är det också en trygghet 
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att ha sina gamla traditioner och värderingar nära och att etablera ett nätverk bland människor 

som förstår dem och kan stötta dem i deras väg mot det nya livet i ett främmande samhälle.  

Anpassningsprocesserna ser mycket olika ut och är mycket individuella. Det tycks dock ha 

viss betydelse huruvida man har tidigare kunskaper eller erfarenheter av det ”västerländska 

samhället”, urbanitet, utbildningsgrad och socioekonomisk bakgrund. Dessa faktorer tycks ha 

viss inverkan men är inte nödvändigtvis avgörande. Muslimer möter mer diskriminering än 

kristna
21

, både från majoritetsbefolkningen och andra etniska och religiösa grupper, vilket 

givetvis tenderar att påverka deras integrationsmöjligheter och vilja att anpassa sig till 

samhället. Den egna attityden och inställningen tycks spela stor roll, för hur man anpassar sig, 

men den kan givetvis påverkas av olika externa faktorer, utanför den egna kontrollen. 

Nyanlända tenderar att ha en mer positiv syn och inställning till sitt nya liv och 

framtidsutsikter, något som tycks övergå i misströstan, uppgivenhet och frustration hos 

personer som har varit en längre period i Sverige. Troligtvis till följd av den långa och svåra 

vägen till självförsörjning. De personer jag har haft kontakt med är ju också boende i en 

stadsdel där förbättrad ekonomi leder till utflyttning och de som blir kvar är i högre 

utsträckning de som inte har lyckats höja sin ekonomiska status och dessutom i högre grad har 

börjat identifiera sig med områdets negativa stämpel. Denna effekt är därför inte särskilt 

oväntad. Den begränsade ekonomiska situationen påverkar dessutom mobiliteten och 

resulterar i sämre möjligheter till att besöka andra platser och därmed också att regelbundet 

träffa personer med andra bakgrunder. Det bidrar till den segregerande faktorn för boende i 

området och påverkar deras val och möjligheter.  

Det är tydligt att den interna och externa bilden av området markant skiljer sig åt. 

Huvudinformanterna är delvis medvetna om den negativa bilden av området, men har ännu 

inte några referensramar, utan är till stor del oförstående till den komplexa bild som 

förmedlas, påverkar och påverkas av både interna och externa element. Deras erfarenhet av 

Sverige och samhället har vuxit fram i den kontext, där de nu befinner sig. De är positiva till 

området och har heller inte märkt av någon exkludering eller diskriminering. Trots att det ofta 

hävdas att boendesegregation leder till exkludering, svårigheter att integreras i samhället, 

negativ språkutveckling, svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och skapa nätverk, så 

visar mina informanter att det är fullt möjligt att ändå skapa sig en bra bild av det svenska 

samhället och dess centrala värderingar, att etablera nätverk och snabbt lära sig det svenska 
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språket. De påvisar dessutom ett intresse och vilja att i framtiden, aktivt utöva sitt 

medborgarskap och engagera sig politiskt, trots att de kommer från ett land där politiska 

frågor sällan eller aldrig diskuteras. Men som de själva påpekar, kan de ha fördelar av att den 

kulturella skillnaden inte är lika stor för dem som för vissa andra flyktingar, även från samma 

land. Högre utbildning kan också vara en bidragande faktor, då de också har en större 

erfarenhet av att söka upp och tillgodogöra sig information och har tidigare erfarenheter av att 

lära sig ett nytt språk. Det är tydligt att familjen fortsätter att vara en central punkt för känslan 

av trygghet, både för huvudinformanterna och för övriga informanter. Det verkar också vara 

en stor orsak till hur man bosätter sig och är något man förhåller sig till även efter den initiala 

anpassningsfasen.  

Kvinnans nya och friare roll i samhället tycks delvis uppfattas som ett hot (från mannens 

perspektiv) mot sammanhållningen av kärnfamiljen. Kvinnor tycks i högre grad villiga att 

överväga en skilsmässa och tycks på många sätt ha svårare att finna sin sin roll i familjen och 

i hemmet, i relation till de nya förhållanden som råder i det svenska samhället. Det märks 

tydligt att både huvudinformanterna och andra informanter tycker att det ibland är svårt att 

finna trygghet i ett samhälle där välfärdssamhället ska bidra med de funktioner som tidigare i 

hög grad var beroende av familj och egna nätverk och kontakter. De tycks till stor del ha 

smält samman dessa funktioner mellan familj och samhälle baserat på erfarenheter om vad det 

svenska samhället, respektive familjen och andra typer av nätverk kan bidra med för att på så 

sätt optimera tryggandet av deras behov. 

Mina huvudinformanter och de flesta andra som jag pratar med, framhäver vikten av att få 

stöd och kontakt med samhället redan under asyltiden. Jag presumerar att tidiga insatser från 

samhället och olika samhällsfunktioner, på ett positivt sätt påverkar immigranters syn på 

möjligheter och framtid i det nya samhället. Möjligtvis är mina huvudinformanters positiva 

syn på samhället och framtidsutsikterna, delvis ett resultat av det stöd de har fått från 

exempelvis kyrkan och Portalen. Det har troligtvis minskat känslan och upplevelsen av 

separation och avstånd till det svenska samhället, vilket antagligen gör dem mer villiga att 

integreras och gå det nya samhället till mötes, när de uppfattar att en hand har sträckts ut. Jag 

kan givetvis inte dra några konkreta slutsatser här, men noterar att det tycks ha haft en 

betydande inverkan.  

Alla är dock inte lika angelägna och positiva till anpassning som Jina och Dave, men det 

måste inte heller vara nödvändigt, så länge som man har kunskap om vilka andra normer och 
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sociala koder i samhället som man måste ta ställning till och förhålla sig till. I ett alltmer 

mångkulturellt samhälle måste alla oavsett bakgrund, förhålla sig till en mycket större 

variation av värderingar, kulturer och traditioner. Därför är det märkligt att vi politiskt, 

akademiskt och medialt, nästan uteslutande, ser till relationen mellan ”invandrare” och 

”svenskar”. Bland innevånarna i Hageby märks också stereotypisering, socialt avstånd och 

oförståelse för varandras värderingar och traditioner. Xenofobi frodas mellan alla grupper i 

samhället och är en klart segregerande faktor. Majoritetsbefolkningens attityder och agerande 

är givetvis mycket avgörande ur ett maktperspektiv och institutionell diskriminering och 

stereotypisering har en stor och ofta dold påverkan på grupprelationer och samhället i stort. 

Zetter visar att kategorisering av immigranter på institutionell nivå, leder till att man 

definierar en grupp baserat på förväntade behov, för att effektivt kunna hantera och 

administrera dessa. Trots att dessa kategoriseringar inte är självvalda, ifrågasätts de sällan, 

utan betraktas som neutrala och objektiva. Det får en stark inverkan på hur de identifieras av 

andra och hur de identifierar sig själva, baserat på det som etiketten förmedlar om deras status 

och situation.
22

  

Det är en snårig väg att gå mot acceptans och godtagbara sätt att kategorisera varandra, 

balansera mellan bevarande av den egna kulturen, självvald identitet och social 

sammanhållning. Mångkulturalismens paradox ligger i att om staten (som i Sverige) lägger 

vikt vid jämlikhet, kan minoritetsgrupper uppleva att deras kulturella särart inte respekteras, 

men om staten istället betonar och värdesätter kulturella skillnader, kan det resultera i att 

minoritetsgrupper upplever sig diskriminerade.
23

  

I mångkulturella samhällen börjar ofta gränserna mellan etnisk tillhörighet och andra typer av 

tillhörighet att suddas ut. Många har dessutom flera etniska tillhörigheter, kombinerat med 

andra tillhörigheter och lojaliteter, baserade på andra kriterier. Det framkommer tydligt i en 

studie av Andersen och Bisbeth. De har undersökt om unga invandrare som bor i förorterna i 

Oslo verkligen är arga och marginaliserade, såsom det generellt framställs i media och i 

samhällsdebatten. Denna diskurs känner vi väl igen från Sverige, men de kommer likt mig 

fram till att så inte är fallet och även där råder stor skillnad mellan den externa och interna 

bilden av området. Deras informanter känner av diskriminering, något som skiljer sig från 

mina huvudinformanters erfarenheter, men de flesta av deras informanter är och vill vara en 
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del av det större samhället men är också del i andra sammanslutningar baserade på religion, 

etnicitet eller intresseområden. Andersen och Bisbeth beskriver snarare sina informanter som 

kapabla navigatörer i en multikulturell värld, där de väljer det som passar och inte och som 

inte har någon önskan att isolera sig eller bli begränsade i sina val.
24

 Det visar återigen på att 

ålder, är en viktig faktor, när det gäller anpassningsstrategier. Den yngre generationen är mer 

kreativ i sitt identitetsskapande och hur de förhåller sig till den sociala kontext de lever i. 

Äldre generationer tycks uppleva sig mer begränsade i sina valmöjligheter och mer benägna 

att uppleva stress och misströstan i den nya livssituationen. Ackulturation innebär också att 

man måste förhålla sig till fler identitetsparametrar, från flykting till svensk och allt 

däremellan, dessutom i relation till könsroller, yrkestillhörighet, status, religion, etnicitet och 

en mängd andra relevanta faktorer.  

Oavsett om Putnam har rätt i sitt påstående om att multikulturalismen sänker det sociala 

kapitalet och sammanhållningen eller om det är ett resultat av segregation, så märks dessa 

tendenser i Hageby. I många samtal framkommer att misstro, exkludering och diskriminering 

finns mellan individer och grupper men kommuniceras på ett sätt som antyder att detta är 

normaliserat och inte nödvändigtvis förknippat med negativa konnotationer. Både 

huvudinformanterna och många andra boende i området (specifikt personer med utländsk 

härkomst) indikerar gränsdragningar mellan vi och dem som något naturligt och det förefaller 

självklart att man förhåller sig till olika grupper på olika sätt. Jina säger vid ett tillfälle att hon 

tycker synd om de ”svenska” föräldrar som måste ha sina barn på Sandras skola. Sandra 

betraktas alltså inte som avvikande i skolan, där majoriteten av barnen är arabisktalande (och 

många är syrier), däremot blir de ”svenska” barnen det. Det märks också en tydlig kontrast 

mellan hur Portalens verksamhetsledare, bovärden och Sandras lärare pratar om dessa 

gränsdragningar som något problematiskt och oönskat, medan övriga informanter inte 

värderar det på detta sätt. Eftersom mina huvudinformanter kommer från en segregerad miljö 

till en annan, är det troligt att de har en naturaliserad syn på att människor separeras enligt 

vissa linjer. Men i Sverige förknippas separation och socialt avstånd som något negativt som 

bör förebyggas och dessa konflikterande uppfattningar och diskrepansen mellan 

kommunicerade värderingar och konkret veklighet, förmedlar ett förvirrande budskap om var 

och hur de kan finna sin plats i det nya samhället.  
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