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Abstract
Klara Folkesson (2012): Inclusion, marginalization, integration? Individual
citizens' identifications and municipal political development (Inkludering,
marginalisering, integration? Enskilda medborgares identifikationer och
kommunalpolitisk utveckling) Örebro Studies in History 13, 327 pp.
This thesis focuses on the individual experience of being a migrant in the
context of the development of local, municipal politics concerning immigrants, in Sweden during the time period between 1972 and 2002. The
thesis is based on two different empiric materials. One consists of narratives from networks of Muslim women migrants in the suburban, immigrant-dense area of Fittja in the municipal of Botkyrka, located in the
greater Stockholm area. The other consists of immigrant-centered policies
and political decisions, found in Botkyrka municipal archives.
The thesis focuses on a dynamic time period when big-city areas in
Sweden have become increasingly heterogeneous and where integration
policies have become a growing part of political agendas but where segregation and societal differentiation in many cases are increasing in spite of
political efforts to achieve equality and multiculturalism. In this complex
context, the thesis examines the relation between local political structure
and individual agency. The study shows that subjective factors such as
motherhood, background or future plans often are most important when
defining an individual self-image in relation to the major society, which in
turn impacts active, subjective strategies of inclusion or marginalization.
Ethnicity, culture and gender are however, in almost all cases, the factors
around which well-meaning municipal immigrant-related political discourses are based in Botkyrka. The interviewed women are highly included
in different areas outside of the political framework, although this activism
often goes unnoticed in the hegemonic political system that reproduces
unquestioned, collective categorization concerning immigrant women as
passive “victims”. The findings in this thesis’ historical case study therefore
indicate the development of a “non-meeting” between political structure
and immigrated citizens, which leads to a critical discussion regarding the
contents of inclusion and marginalisation as well as the meaning of political rhetoric like integration.
Keywords: immigrant narratives, identity, local political development,
discourses, integration, marginalization, inclusion, individual, structure.
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Förord
För nästan exakt åtta år sedan tog jag tåget från Stockholm mot Örebro en
tidig onsdagsmorgon. Ett par timmar senare klev jag in genom dörren till
den nystartade forskarskolan Urbana studier på universitetet. Många givande år och ett otal tågresor fram och tillbaka senare är det nu dags att gå
ut och stänga dörren bakom mig en sista gång. Det känns både roligt och
vemodigt.
Det är många som förtjänar tack för att på olika sätt ha bidragit till
avhandlingsarbetets process på ett eller annat sätt. Först vill jag tacka min
huvudhandledare Björn Horgby, som varit ett mycket kompetent och engagerat historieantropologiskt bollplank under alla år. Tack Björn, också för
de långa skriftliga kommentarerna till alla texter jag har skrivit, till stödet
under den sista intensiva skrivperioden innan manuset lämnades in och för
att du som min handledare på historia D-nivå i Linköping uppmuntrade
mig till att söka doktorandtjänst överhuvudtaget.
Ett stort tack riktar jag också till opponenten på mitt slutseminarium, Gunlög Fur, som tog sin uppgift på stort allvar och som genom bra
kritik hjälpte till att lyfta och omstrukturera texten.
Jag riktar även ett stort tack till Thord Strömberg som under de första åren utgjorde en klok biträdande handledare med mycket värdefulla
kommentarer. I ett senare skede trädde Maija Runcis in i rollen som biträdande. Stort tack Maija, för viktiga diskussioner om muntlig historia och
forskningsperspektiv samt för raka och uppmuntrande svar på alla sorters
frågor jag haft.
Vid Örebro universitet har jag haft två hemvister, forskarskolan och
historieämnet. Vad som skulle ha kunnat bli splittrat blev istället en tillgång, mycket tack vare kollegor på båda ställena som berikat både seminarium och sociala tillställningar. På FUS var Ingemar Elander en mycket
inspirerande föreståndare och Karin Törnblom den bästa administratören.
Tack till er båda! Stort, varmt tack till alla doktorandkollegor som också
har varit/är verksamma inom FUS och CUReS. Speciellt tack till rumskompisarna Daniel Lindberg och Marcus Herz.
Ett stort tack ska också ges till kollegorna på historieämnet i Örebro
för engagerade kommentarer till mina texter under åren och för en välkomnande miljö där en pendlare alltid har känt sig som en i gänget. Tack allihop! Speciellt tack till Christina Carlsson Wetterberg för läsning av manus
i slutskedet och till historiedoktorandkollegorna Anna Pettersson, Henrik
Karlsson, Lena Hallberg, Stefan Backius och Zeki Yalcin.
För ett par år sedan hade jag turen att få en daglig arbetsplats vid
historiska institutionen på Stockholms universitet. Att kunna åka regelbun-
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det till ett kontor i närheten av hemmet har underlättat enormt för skrivarbetet. Stort tack riktas till Pär Frohnert och Lars Nilsson för detta! Vid SU
finns även flera trevliga doktorander som fått mig att känna mig välkommen. Tack Karin Carlsson, Ann Hallner och Cecilia Notini-Burch! Ett speciellt tack får rumskompisen Elin Malmer för roliga och intressanta samtal
på kontoret.
Flera externa läsare har under åren bidragit med konstruktiva kommentarer på olika textavsnitt. Här tänker jag främst på Mångkulturellt
centrums seminariegrupp och NSU, krets 1. Tack!
Jag vill även rikta ett stort tack till informanterna som ställde upp
och pratade med mig – utan er inga värdefulla berättelser. Tack! Çok teşekkür ederim! Speciellt tack till Leyla! Tack också till arkivarierna Sten Leander, Maria Bring och Karin Sandberg för all hjälp under olika arbetsperioder att få fram handlingar i Botkyrka kommunarkiv. Tack till Maria Alsbjer för assistans under tryckprocessen och till Kicki Ekberg för all forskningsadministration.
Viktigast är ändå livet utanför avhandlingsbubblan, så klart. Nära
och kära utanför akademin har stundtals varit avgörande under forskningsprocessen. Mina föräldrar, Göran och Margareta Pettersson, backar alltid
upp mig i mina livsval. Tack mamma och pappa! Ni ska också ha stort tack
för noggrann språkgranskning av hela slutmanuset. Min syster Linda Pettersson finns där i vått och torrt. Tack Linda! Ida Moberg, Sara Carlsson
och Ulrika Hedquist är kära, bästa vänner. Tack för att ni alltid tror på
mig, det betyder så mycket! Ida ska också ha stort tack för språkgranskning
av den engelska sammanfattningen. Tack också till alla fina tjejer i Linköpingsgänget.
Avhandlingen kan kanske liknas vid en ”bebis” som blir klar, men i
vårt fall kom två riktiga barn under forskarutbildningen och livet var aldrig
mer sig likt. Arvid och Erik, mammas skatter, ni är det bästa jag vet.
Markus, stadig klippa och hushållskötare extraordinarie, du får till
sist det allra största tacket för ditt pålitliga stöd från avhandlingsidé till
färdigt manus. Jag hade inte blivit klar utan dig och det är faktiskt helt
sant.

Avhandlingen har kunnat färdigställas med generöst stipendium från Helge
Ax:son Johnson stiftelse.
Täby kyrkby, september 2012
Klara Folkesson
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INLEDNING
De migrationsströmmar, marginaliseringsprocesser och segregationsmönster som under de senaste decennierna i grunden omvandlat Sverige, tenderar på ett oroväckande sätt att göra invandrarskap liktydigt med utanförskap. […] Segregationen har också
förpassat de vuxna, och då inte minst kvinnorna, till avgränsade
reservat med mycket begränsad kontakt med det omgivande samhället.1

Med det här citatet vill jag belysa en process som präglat invandringslandet
Sverige under andra delen av 1900-talet och peka på en generell uppfattning om invandringens negativa konsekvenser som etablerats under samma
tid. Avhandlingens undersökning hamnar mitt i denna komplicerade utveckling. Följande text gör en djupdykning ner i den dynamiska tiden.
Under efterkrigstiden präglades världen av ständiga migrationsströmmar på grund av bland annat förändrade ekonomiska förhållanden,
samhällsomvandlingar, krig och naturkatastrofer. Som en konsekvens av
detta emigrerade knappt en miljon människor till Sverige från andra länder,
där en existerande urbaniseringsprocess ledde till att merparten sedan bosatte sig i och kring stora och mellanstora städer.2

Johansson, Thomas; Sernhede, Ove och Trondman, Mats (1999) ”Inledning. Kultur och identitet i förändring” i Johansson, Thomas; Sernhede, Ove och Trondman,
Mats (red.) Samtidskultur. Karaoke, karnevaler och kulturella koder. Nora: Nya
Doxa, s. 36.
2
Vid slutet av år 1998 var över 10 procent av den svenska befolkningen födda
utomlands. Totalt fanns då drygt 950 000 människor i Sverige med invandrad bakgrund. Se Hammar, Åsa (1998) I främmande land: om lojalitet, heder, arbetslöshet
och självrespekt. Stockholm: Federativ.
1
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Trots att både ut- och invandring till och från Sverige skett tidigare i historien har det argumenterats att det var först nu som omfattande ändringar
och variationer i befolkningssammansättningen kunde märkas.3 Sverige har,
liksom övriga Europa, ”i högsta grad berörts av de internationella flyttningarna sedan det andra världskrigets slut. Som en följd har den etniska
sammansättningen av befolkningen i vår del av världen kommit att förändras radikalt”.4
Under 1990-talet och i början av 2000-talet framhölls det i flera
statliga rapporter att sociala klyftor i Sverige ökade, detta till stor del på
grund av befolkningsförändringar som konsekvens av de senaste decenniernas arbetskrafts-, flykting- och följande anhöriginvandring till landet.
Forskning som fokuserade på invandringens konsekvenser visade på tydliga
segregerings- och marginaliseringsprocesser i det svenska samhället som
uppstått i efterdyningarna av den pågående internationella migrationen.5
Många forskare inom detta forskningsfält hävdar att migranter som
anlände till Sverige under den här perioden har blivit strukturellt marginaliserade i det svenska samhället vad gäller till exempel bostad, arbete, inkomst och utbildning.6

3

Jfr Catomeris, Christian (2006). ”En förfrämligad kropp – hur mörkhet gjorts
osvenskt” i Mulinari, Diana och Räthzel, Nora (2006) Bortom etnicitet. Festskrift
till Alexandra Ålund. Boréa, Umeå, s. 103-112.
4
Lundh, Christer (2005) Invandringen till Sverige. Stockholm: SNS förlag, s. 15.
5
Se till exempel Molina, Irene (1997). Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation
i folkhemmet. Diss. Uppsala: Uppsala universitet; Andersson, Roger (1998) Botkyrka – en statistisk analys av boendesegregationen samt social och geografisk rörlighet
i ett etniskt perspektiv. Tumba: Mångkulturellt centrum; Dahlstedt, Magnus. Utanför demokratin? Del 5: Marginaliseringens politiska konsekvenser. Integrationsverkets rapportserie 2000/18 samt Ekberg, Jan (2003). Invandring till Sverige – orsaker
och konsekvenser. Växjö: Växjö University Press; Pemer, Mats och Lilja, Elisabet
(2010) Boendesegregation – orsaker och mekanismer. En genomgång av aktuell
forskning. Bilaga 1 till rapporten Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. Boverket.
6
Se till exempel Pripp, Oscar (1994) Att vara sin egen: om småföretagande bland
invandrare - mönster, motiv och möten. Tumba: Mångkulturellt centrum, Sveriges
invandrarinstitut och museum; Westin, Charles & Dingu-Kyrklund, Elena (1998)
Widening gaps: unemployment and integration: the Swedish RIMET report for
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Samtidig menar dessa forskare att majoriteten utav de politiska och ekonomiska insatserna som framförallt sedan 1980-talet initierats på nationell
och kommunal nivå inte i önskvärd grad hade åstadkommit rejäla eller
bestående positiva förändringar. Ambitionen från olika politiska nivåer att
omvandla de svenska samhällsmönstren och skapa en hållbar utveckling
präglad av jämlikhet genom bland annat migranters inkludering och integration hade till stor del inte nått upp till de ursprungliga målsättningarna.7
Projekten riktades generellt sett till olika invandrade grupper som skulle
hjälpas att integreras i samhället via till exempel språkkunskaper och yrkesförberedning. Projekten och satsningarna har haft höga ambitioner men har
kritiserats gällande både teoretisk formulering och praktiskt utförande i
flertalet rapporter och utvärderingar på nationell och kommunal nivå.8
Statliga och kommunala beslut präglas ofta av ett tänkande som
utgår ifrån bestämt svenska beteendemönster samt en föränderlig retorik
som döljer en återupprepad praktik, visar forskningen och statliga utred-

1996. Stockholm: Centrum för invandringsforskning (CEIFO); Bjärvall, Katarina;
Fürth, Thomas och Abrahamsson, Kenneth (red.) (1999). Olika som bär: om etnisk
diskriminering och mångfald i arbetslivet. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning;
samt Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik (2005) Demokrati på svenska: avslutande reflektioner. Demokrati på svenska: om strukturell diskriminering och politiskt deltagande. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.
Rapport. s. 261-300. Se även Rapport integration 2001. (2001) Norrköping: Integrationsverket samt Rapport integration 2002. (2003) Norrköping: Integrationsverket.
7
Problematiken kring begrepp som integration och invandrare diskuteras utförligt i
kommande delkapitel.
8
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (1998). Fåglar i vattenspegel. Utvärdering av integrationsprojekten i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum; Lange, Anders (2000). Diskriminering, integration och etniska relationer. Norrköping: Integrationsverket; Velásquez, Juan.“Storstadssatsningen och den saknade jämställdheten” i Plan 2001/5-6: s.232-235; Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om
makt, integration och strukturell diskriminering. Rapport av utredningen om makt,
integration och strukturell diskriminering. SOU 2005:41; Från invandrarpolitik till
invandrarpolitik. Riksrevisionens effektivitetsgranskning. RIR 2005: 5; Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning. Slutbetänkande
av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:79.
Se även Integration i kommunerna – en mångfald av arbetssätt och förutsättningar.
Rapport 2003:01. Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialavdelningen.
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ningar.9 Man kan, insatserna till trots, alltså peka på en slags etnisk delning
av den svenska välfärden under den här perioden.
Eric Hobsbawn menar att detta fenomen, en slags etnisk nationalism,
är ett resultat av en värld i förändring och ett försvar mot det som människor inte känner igen:
What fuels such defensive reactions, whether against real or imaginary
threats, is a combination of international population movements with the
ultra-rapid, fundamental and unprecedented socio-economic transformations of the third quarter of our century [...] Wherever we live in an urbanized society, we encounter strangers: uprooted men and women who
remind us of the fragility, or the drying up of our own family’s roots.10

Under 1900-talets andra hälft kan ett sådant mönster av uteslutande skönjas inom både den politiska strukturen som riktlinjer och bland den breda
massan av människor i form av mer svårfångade sociala föreställningar.11
Forskning som fokuserar bland annat invandrade individers berättelser om deras situation i Sverige har konstaterat att många behandlas annor-

9
Se till exempel även Johansson, Jesper (2008)."Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.": retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981. Avhandling vid historiska institutionen. Växjö: Växjö universitet.
10
Hobsbwan, Eric (1996) ”Ethnic Nationalism in the late twentieth Century” i
Hutchinson, John and Smith, Anthony D. (red.) Ethnicity. Oxford: Oxford University Press, s. 356.
11
Se till exempel Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.)
(1999), Globaliseringens kulturer – den postkoloniala paradoxen, rasismen och det
mångkulturella samhället Nora: Nya doxa förlag; Darvishpour, Mehrdad & Westin,
Charles (red.) (2008). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur samt Lidskog, Rolf & Deniz, Fuat (2009) Mångkulturalism: socialt fenomen och politisk utmaning. Malmö: Liber. Se även Arnstberg,
Karl-Olov (1989) Svenskhet. Den kulturförnekande kulturen. Stockholm: Carlsson.
Det hävdas ibland att vi nu (år 2012) befinner oss i en mångkulturell kris, eller att
mångkulturen rent av är ”död”. För diskussion om detta, se till exempel Triandafyllidou, Anna; Modood, Tariq och Meer, Nasar (red.) (2012). European
multiculturalisms: cultural, religious and ethnic challenges. Edinburgh: Edinburgh
University Press. Se även Gilroy, Paul (2004). Postcolonial melancholia. New York:
Columbia University Press.
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lunda på grund av just invandrarskapet. Oavsett hur migranter själva identifierar sig så hamnar andras fokus ofta just på deras ursprung, till exempel
i form av antaganden om att de skulle ha specifika etniska eller kulturella
tillhörigheter. Många individer med migrationsbakgrund uppger att detta är
problematiskt eftersom de inte kan undkomma den med innehåll redan
fyllda etiketten ”invandrare”.12
Som en parallell utveckling har stadsnära områden över hela landet
där många migranter bosatt sig kommit att bli negativt stämplade under
den här perioden. Forskning argumenterar för att förortsplatser där flertalet
migranter bor har framställts av media på specifika sätt sedan senare delen
av 1900-talet och under början av 2000-talet. Ofta beskrivs migranttäta
förortsområden som betongghetton präglade av hopplöshet där invånarna
är isolerade alternativt föreställs de vara exotiska och annorlunda.13 Medias
roll som hinder i integrationsprocesser har kritiserats starkt varför relationen mellan journalistik och mångfald också diskuteras.14

Se Lundberg, Ingrid (1991). Kulubor i Stockholm: en svensk historia. Tumba:
Sveriges invandrarinstitut och museum; Rojas, Mauricio (1993) I ensamhetens labyrint: invandring och svensk identitet, Stockholm: Bromberg; Engelbrektsson, UllaBritt (1995). Tales of identity: Turkish youth in Gothenburg. Stockholm: Centrum
för invandringsforskning (CEIFO); Ålund, Alexandra (1997) Multikultiungdom:
Kön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur; Ramberg, Ingrid & Pripp, Oscar
(red.) (2002). Fittja, världen och vardagen. Tumba: Mångkulturellt centrum; Runfors, Ann (2003). Mångfald, motsägelser och marginaliseringar: en studie av hur
invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Stockholms universitet samt Johansson,
Ella (2006) “Standardåsikter från Annorstädes” I Heurgren, Vendela & Magnusson, Leif (red.) NoBo: boken om Norra Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Se även Sverige inifrån. Röster om etnisk diskriminering. Rapport av Utredningen
om makt, integration och strukturell diskriminering SOU 2005:69.
13
Ristilammi, Per-Markuu (1994). Rosengård och den svarta poesin. En studie av
modern annorlundahet. Stockholm: Carlssons samt Lilja, Elisabeth (1999). Den
ifrågasatta förorten. Identitet och tillhörighet i moderna förorter. Stockholm: Byggforskningsrådet; Pripp, Oscar (2002).”Mediabilder och levd erfarenhet” i Ramberg,
Ingrid & Pripp, Oscar (red.) Fittja, världen och vardagen. Tumba: Mångkulturellt
centrum; Molina, Irene (2006) ”Identitet, norm och motstånd bland ungdomar i
förorten” i Mulinari, Diana och Räthzel, Nora (red.) Bortom etnicitet: festskrift till
Aleksandra Ålund. s. 183-192.
14
Pettersson, Klara (1999) "Bilden av en förort: en etnologisk studie av hur Norra
Botkyrka beskrivs i 90-talets tidningar och tidskrifter" i Lindqvist, Beatriz och
12
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Under 1990-talet ökar det religiösa inslaget i den allmänna samhällsdiskursen kring migranter. Mer specifikt så menar flera forskare att det är möjligt
att skönja en ökande islamofobi i samhället under den här perioden, något
som även sägs prägla hela västvärlden.15 Det har argumenterats att den
negativa bild av islam som generellt ökar i väst har väldigt lite att göra med
muslimerna själva. Istället kan den vara ett resultat av en vittspridd främlingsfientlig och defensiv retorik som kan hittas i olika delar av ett alltmer
sekulariserat samhälle med låg tolerans för offentliga religiösa uttryck.16
Terrorattacken i New York den 11:e september 2001 har eldat på sådana
stereotypa föreställningar.17 Den här utvecklingen i Sverige har av forskare
kallats för en populär orientalism eller en svensk orientalism. Den har kriti-

Pripp, Oscar (red.) Botkyrka i fokus: sju etnologiska uppsatser. Tumba: Mångkulturellt centrum i samverkan med Södertörns högskola; Dacyl, Janina Wiktoria och
Westin, Charles (red.) (2001). Cultural diversity and the media. Stockholm: Centre
for Research in International Migration and Ethnic Relations (CEIFO); Sandström,
Lasse (2005). Rosengård i medieskugga: om medier som medel och hinder för integration. Stockholm: Sellin & partner; Hultén, Gunilla (2009). Journalistik och mångfald. Lund: Studentlitteratur samt Se även Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. Utredningen om makt, integration och
strukturell diskriminering. SOU 2006:21.
15
Se till exempel Malm, Andreas (2009). Hatet mot muslimer. Stockholm, Atlas och
Gardell, Mattias (2011). Islamofobi. Stockholm: Leopard. Se även Mångfaldsbarometern 2012, 2011, 2010 och 2009. Uppsala: Uppsala Universitet, Sociologiska
Institutionen. Jfr även Said, Edward W. (1978) Orientalism. Stockholm: Ordfront.
16
Svanberg, Ingvar and Westerlund, David (1999). ”Från invandrarreligion till
blågul islam? 50 år av organiserad muslimsk närvaro” in Svanberg, Ingvar and
Westerlund, Mattias (red.) Blågul islam? Muslimer i Sverige. Nora, Nya Doxa samt
Krantz, Sofie och Petersson, Karina (2005) ”Moskén i Växjö – inte bara en byggnad” i Ekberg, Jan (red.) Invandring, invandrare och etniska relationer i Sverige
1945-2005. Årsbok från forskningsmiljön AMER vid Växjö universitet. Växjö:
ActaWexionensia. Se även Andersen, Svend; Brems Knudsen, Tonny; Dige Pedersen,
Jørgen & Sørensen, Georg (red.) (2009). Danmark og de fremmede: om mødet med
den arabisk-muslimske verden, 1: upplagan, Århus: Academica.
17
Se till exempel Integrationsverket skriftserie 3 (2002). Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier – om rapporteringen av terrorattackerna i USA den 11 september
2001. Norrköping: Integrationsverket samt Hjärpe, Jan (2003). Tusen och en natt
& den elfte september: tankar om islam. Stockholm: Prisma.
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serats för att den bidrar till att befästa uppfattningar om att infödda svenskar och muslimer skulle vara fundamentalt olika varandra.18
Diskurser kring invandrade kvinnor innehåller en specifik uppsättning kategoriserande egenskaper, menar flera forskare. Forskningen framhåller att med den strukturella marginalisering som de många gånger hamnar i följer också en utmärkande social kategoriseringsmekanism. Invandrade kvinnor ses ofta av andra som tillhörande kollektiva grupper av förtryckta offer med få möjligheter att engagera sig i det omgivande samhället.
Stereotypiseringen här kännetecknas av en slags föreställd gemenskap av
passivitet och underordning, hävdar forskare.19

Denna föreställning om

just invandrade kvinnor verkar liksom den generella uppfattningen om
migranter även antas vara platsbunden – forskare har visat hur kvinnor
med migrationsbakgrund som bor just i stadsnära förortsområden föreställs
vara de mest strukturellt och socialt segregerade.20
Berg, Magnus (2005) ”Det portionsförpackade Orienten” samt Matthis, Moa
(2005) ”Inledning” i Matthis, Moa (red.) Orientalism på svenska. Stockholm, Ordfront. Se även Integrationsverkets rapportserie 2006:02 (2006). Rasism och främlingsfientlighet i Sverige – antisemitism och islamofobi. Norrköping: Integrationsverket. Se även exempelvis Utrikesdepartementets informationsbok Jalla! Nu klär vi
granen – möte med den muslimska kultursfären. Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, 2002. För en översikt av forskning kring religiösa aspekter på identitetsforskning i mångfaldssamhället se Roth, Hans Ingvar (2003). Identitet och pluralism. En forskningsöversikt med särskild hänsyn till religionsvetenskapliga aspekter.
Linköping studies in identity and pluralism. Linköping: Linköping University Electronic press.
19
Se Steen-Johnsson, Cecilia. ”Det finns en starkt förenklad bild av invandrarkvinnor i Sverige som passiva, isolerat instängda i hemmet, med begränsade kunskaper i
svenska. Den verkliga är en helt annan” in Tema K & M, 1998/8, s.14-18; Lind,
Karin (2001). ”Invandrarkvinnor och medborgarskapsbegreppet i Sverige” in Johansson, Anna (red.) Svensk genusforskning i världen. Globala perspektiv i svensk
genusforskning och svensk genusforskning i ett globalt perspektiv. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, s. 176-191 samt de los Reyes, Paulina,
Molina, Irene och Mulinari, Diana (2005) (red.) Maktens (o)lika förklädnader. Kön,
klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas.
20
Se till exempel Johansson, Susanne och Molina, Irene (2002). ”Kön och ras i
rumsliga identitetskonstruktioner” i de los Reyes, Paulina; Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) (2002). Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det
postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke. Stockholm: Atlas, s. 263284 samt Ericsson, Urban; Molina, Irene och Ristilammi, Per-Markku (red) (2002).
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Denna uppfattning av invandrade kvinnor har framförallt sedan 1990-talet
kritiserats alltmer inom vissa vetenskaper. Kritikerna, bland andra sociologer och genusvetare, lyfter fram invandrade kvinnors individualism och
strategiska aktörskap inom befintliga exkluderande strukturer, något som
tidigare ofta förbisetts. Från flera forskarhåll har man förkastat föreställningen om den icke-aktiva invandrade kvinnan fastlåst i ett enhetligt underordnat kollektiv.21
Mot bakgrund av den förda diskussionen kan det påstås att de senaste decenniernas utveckling har skapat både påtagliga strukturella liksom
mer svårfångade sociala uppdelningar bland befolkningen som fortsätter att
prägla samhället i Sverige. I denna dynamiska, historiska process uppstår en
mängd frågor som behöver besvaras för att förstå samhällsutvecklingen
sedan 1960-tal och dess följder. Framförallt lämnas frågeställningar om
politikens ouppnådda resultat obesvarade. De flesta politiska försök att
minska segregering och utanförskap under den här tidsperioden har enligt
forskningen inom detta fält trots uttalade mål om jämliket och inkludering
inte nått upp till målsättningarna. Vad beror det på? Det är omkring denna
komplicerade utveckling och problematik som avhandlingen kommer att
kretsa.

Miljonprogram och media. Föreställningar om människor och förorter. Integrationsverket, Norrköping.
21
Se Ålund, Aleksandra. The Power of Definitions. Immigrant Women and Problem-Centered Ideologies. The Study of Power and Democracy in Sweden, English
series. Report no. 25, 1998; de los Reyes, Paulina. ”I skärningspunkten mellan etnicitet och genus. Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt
arbetsliv” i Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 4, nr 1, våren 1998, s. 13-31; Neergard, Anders (2006) ”I goda och dåliga tider: invandrade kvinnors underordning” i
Mulinari, Diana och Räthzel, Nora (red.) Bortom etnicitet – festskrift till Aleksandra Ålund. Umeå, s.43-54. Se även Knocke, Woukko (1991) ”Invandrade kvinnor –
vad är problemet?” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1991:3, s-4-15; Likic´-Brboric´,
Branka (2006) “Utvecklingspolitik och mångfald: Invandrarkvinnors jämställdhet
och exkludering” i Mulinari, Diana och Räthzel, Nora (red.). Bortom etnicitet –
festskrift till Aleksandra Ålund. Umeå: Boréa, s.19-31.
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Studiens syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att lyfta fram hur livet ter sig för individuella
migranter på lokal, kommunal nivå i relation till synen på invandrade människor och deras situationer i kommunal invandrar- och integrationspolitik
under senare delen av 1900-talet. Genom att ställa migranternas berättelser
i relation till invandrarpolitikens utveckling kommer avhandlingen att lyfta
fram enskilda, handlande subjekt. Det innebär att förhållandet mellan individ och struktur, det vill säga kommunalpolitiken, kommer att särskilt belysas.
Avsikten med undersökningen är att försöka visa variationen i migranters situation, hur olika individer har upplevt och upplever sin tillvaro,
vilka möjligheter till inflytande olika människor har i skiftande situationer
samt vilka inkluderande eller marginaliserande strategier individuella människor med erfarenhet av invandring använder sig av i skilda vardagssituationer.22
Avhandlingen kommer likaså att redogöra för vilka frågor rörande
migranter som kom upp på en kommunalpolitisk dagordning, hur en kommun har handskats med dessa frågor, vad man på lokal nivå har för föreställningar om invandrade individer och vilka invandrarpolitiska resultat
man har förväntat sig.

22
Avhandlingen ämnar fånga det individuella perspektivet hos enskilda migranter
som inte är organiserade i officiella politiska, kulturella eller etniska föreningar. Av
denna anledning kommer avhandlingen inte att studera invandrarorganisationer
eller invandrarföreningar. För diskussioner om organiserade migranter och föreningslivets del i det mångkulturella samhället, se till exempel Fundberg, Jesper
(1996). Möten med föreningar: en studie av invandrares föreningsliv i Botkyrka
kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum; Bengtsson, Bo (red.) (2004). Föreningsliv, makt och integration: rapport från Integrationspolitiska maktutredningens
forskningsprogram. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer och Bengtsson, Bo
och Kugelberg, Clarissa (red.) (2009). Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i
det mångkulturella samhället. Malmö: Égalité.
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Avhandlingen kommer således fokusera sig på innehållet i och föreställningar om inkluderings- och marginaliseringsprocesser både på individnivå
och på politisk nivå. Studien kommer att ta avstamp i den personliga migrantupplevelsen så som den framställs i berättelsen, för att sedan arbeta sig
upp i den kommunala strukturen.
Genom att ha med ett underifrån- och ett ovanifrånperspektiv som
studerar både enskilda aktörer och den övergripande strukturen i ett historiskt perspektiv så kan avhandlingen lyfta fram processer som visar hur de
två nivåerna samspelar över tid. Här kommer ytterst betydelsen av och
innehållet i det politiska fenomenet integration att diskuteras och problematiseras.
Att bryta ner huvudsyftet i mindre frågeställningar är fruktbart för
att strukturera upp forskningen. För att belysa materialet och vägleda avhandlingen analys kommer följande frågor därför att utgöra et ramverk:

22

•

Hur berättar migranter om sin vardag i ett förortsområde? Vilka
perspektiv lyfter de fram?

•

Vad innebär inkludering och marginalisering för individuella migranter på kommunal nivå under den studerade tidsperioden?

•

Hur relaterar dessa individuella uppfattningar och personliga identifikationer till politiskt inflytande och makt?

•

Hur har en kommunalpolitisk organisation konstruerat centrala
begrepp relaterade till den lokala invandrar- och integrationspolitiken? Vilken innebörd har de?

•

Vilka målsättningar och resultatförväntningar har man från kommunalt håll på den invandrar- och integrationspolitik som bedrevs
på kommunal nivå under den studerade tidsperioden? Vad innebär
dessa?
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Empiri och avgränsningar
Avhandlingens fokus är två olika samhälleliga nivåer under en modernhistorisk tidsperiod präglad av stor invandring till det svenska samhället.
Detta kräver noggranna materialval och tydliga avgränsningar i rum och
tid. Avhandlingen kommer att fokusera en viss kommun, ett särskilt urval
av kommunmedborgare och en specifik sorts kommunalpolitisk empiri
under en begränsad period. Nedan motiveras och diskuteras avhandlingens
geografiska, historiska och empiriska ramverk närmare.
Fallstudie: Botkyrka kommun
Att studera den för avhandlingen centrala frågan kring kommunalpolitisk
struktur och individuellt invandrarskap kan inte göras på en allmän nationell nivå. Detta vore oöverskådligt och skulle inte ge något tydligt resultat.
Avhandlingen kommer därför att begränsa sig till en specifik, lokal plats
som på många sätt varit en betydelsefull del av de samhällsprocesserna
redan diskuterade ovan. Avhandlingens fallstudie är Botkyrka kommun i
Stockholmsregionen.
Botkyrka valdes ut av regeringen under 1960-talet som ett område
lämpligt att bebygga med bostäder för att kunna tillgodose den ökade befolkningen i landet, som en del av det nationella miljonprogrammet. Norra
Botkyrka bebyggdes därför kraftigt under 1960- och 70-talen. De kommunområden i norr som exploaterades var Alby, Fittja och HallundaNorsborg.
Kommunen har kännetecknats av en utflyttning av svenskfödda personer och en inflyttning av utlandsfödda. Det har argumenterats att Botkyrka präglas av en etnisk uppdelning och en intern segregation där de
norra områdena har lägre status än de södra.23 De norra kommunområde-

23

Andersson (1998), s. 7-25.
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na har som en parallell utveckling kommit att bli några av de mest negativt
omskrivna miljonprogramsområdena i media under den här perioden.24
Kommunen har varit föremål för ett antal olika nationella samt regionala politiska satsningar mot segregering och för integration. Den har ofta
fått utgöra ett exempel på en mindre lyckad invandrarpolitik, samtidigt
som kommunen i flera fall har varit föregångare med innovativa integrationsprojekt som andra kommuner sedan har tagit efter.
På grund av Botkyrka kommuns heterogena sammansättning av invånare, dess händelserika historia, dess återkommande delaktighet i statliga
inkluderings- och integrationsprojekt samt dess många egna invandrarpolitiska initiativ, lämpar sig kommunen sig särskilt väl för avhandlingens syfte.
Botkyrkas frekventa förekomst i media och den negativa stämpel som
kommunen har bland allmänheten gör den intressant att studera. Mer specifikt så kommer studien att fokusera de norra kommundelarna.25
Avgränsningar i tid
Det finns en naturlig början på avhandlingens undersökningsperiod. Ett
förslag om bostadsbebyggelse i Botkyrka togs upp av regeringen i samråd
med kommunen vid ett sammanträde i oktober 1964. Efter en ekonomisk
grundutredning ingicks året efter ett konsortialavtal som innebar att exploateringen av norra Botkyrka kunde påbörjas.26 Härmed skapades de delarna av Botkyrka som sedan kom att bli segregerade som avhandlingen fokuseras på. Dock är avhandlingens fokus inte på själva platsen, utan på kommunens normativa uppfattningar om migranterna i de norra kommundelarna. Således blir det intressant att undersöka kommunen först sedan frågor relaterade till invandrade människor kommit upp på den lokalpolitiska
dagordningen. Empirin visar att detta skedde år 1972, varför det utgör
avhandlingens tidsmässiga starpunkt.
Pripp (2002).
Botkyrka kommun presenteras mer ingående i kapitel 5.
26
http://www.botkyrka.se/omkommunen/historia/, granskad 2005-09-15.
24
25
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Under en följande trettioårsperiod genomgick Botkyrka kommun många
förändringar som följd av de norra kommundelarnas utbyggnad. Segregation har kommit att till stor del prägla den fysiska platsen och strukturellt
utanförskap har kommit att bli vanligt bland kommunens medborgare,
speciellt i norra Botkyrka. Under perioden har en mängd olika projekt initierats i kommunen för att förbättra både medborgarnas livskvalité och Botkyrkas boendemiljö. Av dessa märks Storstadssatsningen som ett av de
största projekt som kommunen varit inblandad i - en nationell satsning som
regeringen initierade under slutet på 1990-talet för att åtgärda segregering
och diskriminering i totalt 24 fördefinierade utsatta stadsdelar i landet. En
särskild Storstadsdelegation inrättades i regeringskansliet 1999 och satsningen, som drevs i projektform, påbörjades samma år. Det lokala utvecklingsavtalet för satsningen i Botkyrka kommun omfattade de norra kommundelarna.27
Dåvarande Integrationsverket ansvarade för att utvärdera det storstadspolitiska arbetet 1999-2003. De inblandade kommunerna ansvarade
även själva för att göra utvärderingar på lokal nivå varför flera rapporter
från olika håll publicerades under början av 2000-talet. Botkyrka kommun
har utvärderat det lokala utvecklingsarbetet i olika rapporter som publicerades år 2002.28 Detta år utgör därför en slutpunkt för avhandlingens tidsmässiga fokus.
Se vidare kapitel 5.
Se Bringlöv, Åsa (2002). Stora planer och skiftande resultat. Utvärdering tema
sociala åtgärder. Botkyrka: Mångkulturellt centrum; Holmdahl, Johan (2002). De
motsägelsefulla omständigheterna. Utvärdering tema arbete och sysselsättning.
Botkyrka: Mångkulturellt centrum; Norén, Eva (2002). Språkbygge på bräcklig
grund. Utvärdering tema utbildning och språk, förskolan. Botkyrka: Mångkulturellt
centrum; Sahlén, Patrik (2002). Kampen mellan resurser och visioner. Utvärdering
tema utbildning och språk, skolan. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. Se även
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2002a) Stora fiskar äter fortfarande små fiskar. Helhetsutvärdering av storstadssatsningen i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt
centrum. För översikt av samtliga utvärderingar av lokala utvecklingsavtal, se Storstad i rörelse. Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala
utvecklingsavtal. Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal. SOU 2005:29.
27
28
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Två sorters material
Avhandlingens empiriska material är uppdelat i två delar. Den första undersökningen består av intervjuer med totalt 19 informanter som gjordes år
2008. Informantgruppen har valts ut enligt vissa kriterier. De består av
olika muslimska kvinnor med erfarenhet av migration som bor i kommundelen Fittja i norra Botkyrka.29 Informanterna tillhör två olika sociala nätverk som återfinns inom området. Nätverken är inte officiella och traditionella invandrarföreningar, här menat föreningar tydligt organiserade utifrån
invandrarskapet eller ursprunget, utan samlas kring andra intressen. Samtliga informanter bodde vid intervjutillfällena i området, varav vissa hade
bott där under en lägre period medan andra var relativt nyinflyttade.30 Intervjuerna med informanterna skedde utefter en i förväg hopsatt intervjuguide med frågor som syftar till att fånga den personliga erfarenheten av
livet med bakgrund som migrant, just i norra Botkyrka.31
Som forskare är jag medskapare i materialet och detta är viktigt för
mig att vara medveten om. För att informanterna ska kunna tala om sina liv
på ett öppet sätt har det varit viktigt för mig att fånga deras förtroende och
komma dem nära. Jag anser dock att mitt medskapande inte påverkar möjligheten att besvara avhandlingens frågeställningar.
Intervjumaterialet är normativt. Det präglas av tendens och partiskhet men detta är precis vad avhandlingen vill fånga i det här materialet.
Hälften av intervjuerna är genomförda med tolk och det är ännu en
viktig sak att beakta. Vid användning av tolk kanaliseras materialet genom
ytterligare en person som påverkar intervjutillfället med sin närvaro. Tolken
kan skapa både ökat förtroende eller distans till informanterna.
Materialet från informanterna har ett speciellt värde då det lyfter
fram personliga berättelser om invandrarskapet som inte kan fångas på
Samtliga informanter bodde vid tiden för intervjuerna, år 2008, i Fittja i norra
Botkyrka.
30
Mer utförlig diskussion om urvalet av informanter återfinns i kapitel 3.
31
Intervjuguiden från samtalen med informanterna medföljer som bilaga 1 i avhandlingens appendix.
29
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samma sätt genom annan empiri. Likaså innebär tolkningen av berättelserna från de icke-svensktalande informanterna att information som annars
skulle ha gått förlorad har varit möjlig att samla.
Den andra undersökningen utgörs av arkiverat material från Botkyrka kommun. Materialet består av beslut, protokoll, handlingar, verksamhetsberättelser, rapporter, propositioner och betänkanden. Arkivmaterialet
är fokuserat på instanser som på något sätt har behandlat och beslutat
kring uttalade kommunala invandrar- och integrationsrelaterade ärenden
under den aktuella perioden. Det empiriska materialet är framförallt koncentrerat till de nämnder, kommittéer, råd och kontor som formats för att
arbeta med invandrarrelaterade frågor, både inom den politiska och inom
den administrativa kommunala sektorn. Således har andra förvaltningar
och nämnder utan denna uttalade fokus valts bort, trots att det kan ha funnits ärenden där med fokus på migranter.32
Det skriftliga källmaterialet är viktigt för avhandlingen eftersom det
utgör en detaljerad och central samling av den kommunala invandrarpolitiken i Botkyrka. Materialet innehåller både normativa uppfattningar och
faktiska beslut som har för avsikt att direkt påverka mina informanter.
Detta är av värde för avhandlingen då den undersöker både den faktiska
historiska politiska utvecklingen och de diskursiva uppfattningar som kan
finnas däri. För att analysera materialet här krävs en distans från mitt håll
som forskare, och det är ett medvetet val.
Förhållningssätten till de två olika materialen påverkar även framställningen i de olika empiriska kapitlen. Främst syftar jag då på språkbruket, som i redovisningen av det muntliga materialet kan kännas mer personligt än i den mer distanserade texten om det politiska materialet.

Sådana instanser är till exempel Kultur- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsnämnden och Utbildningsnämnden.

32
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Forskningsgenomgång
Avhandlingen rör sig i ett mångvetenskapligt område och därför finns behov av att i ett tidigt skede anknyta till flera olika forskningslägen. Nedan
följer en djupare genomgång av för avhandlingen relevanta studier.33
Forskningsläget är orienterande och problematiserande. Det centreras kring
litteratur där författarna för en medveten och kritisk diskussion om det
komplexa i att studera internationell migration och följande samhälleliga
processer.
Kapitlet behandlar litteratur som rör minoritetsgruppers marginalisering i diversifierade urbana samhällen liksom texter som diskuterar olika
invandrade kvinnor och samhälleliga hierarkier. Alltså fokuseras genomgången framförallt på forskning som huvudsakligen problematiserar studier
av etnicitet, kön, mångkultur och makt.
Historikern Harald Runblom och etnologen Ingvar Svanberg började
diskutera forskningskategorisering av minoriteter under slutet av 1980talet. De hävdade att man bör skilja på etniska grupper och etniska kategorier, då en grupp upplever en ”vi-känsla” men en kategori endast är ett
antal människor som fått en gemensam etikett utan att de behöver känna
samhörighet. De belyser detta med det svenska historiska exemplet tattare,
ett begrepp som egentligen inte alls hade med individernas samhörighet att
göra utan var en kategori använt av andra för människor med ett från majoriteten avvikande levnadssätt.34 Termen tog inte hänsyn till individernas
egentliga ursprung utan innebar endast kringvandrande och egendomslösa
människor. Detta kan hos individer i den stämplade gruppen skapa problem:
33
Både svensk och internationell forskning kring ämnen som migration, inkludering,
marginalisering, diskriminering, integration etc. är mycket omfattande och mångvetenskaplig. En total överblick av samtlig litteratur inom alla vetenskaper vore omöjligt att göra i detta sammanhang. Här har jag därför valt ut det som jag anser vara
den mest relevanta forskningen för den här avhandlingen.
34
Svanberg, Ingvar och Runblom, Harald (red) (1989). Det mångkulturella Sverigeen handbok om etniska grupper och minoriteter. Stockholm: Carlssons.

28

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

Värdlandets politik gentemot minoriteter, om den är oförstående och
fyrkantig, kan skapa konstgjorda villkor för etnisk tillhörighet. Detta
kan stämma väl överens med de förväntningar som storsamhället har
men gå tvärs emot det som är viktigt för medlemmar av den etniska minoriteten.35

Forskning har visat att migranter under den här perioden i många situationer och kontexter har fått anta roller som främlingar i det svenska samhället, en varken självvald eller självklar kategoriseringsmekanism som ofta
påtvingas av andra. Synen på invandrare förändras över tid och får varierande etniskt innehåll då det får representera de individer som anses vara
mest annorlunda under olika tidsperioder. Således har olika föreställda
slutna etniska grupper fått symbolisera ”det främmande” under historiens
gång. Det som betraktades som annorlunda på exempelvis 1950-talet ses
inte på samma sätt i dagens samhälle.
Detta kontrasterande mellan ”vi” och ”de” från olika kollektivs sidor
är inte ett nytt fenomen utan snarare en fortsättning på en existerande historisk nationell sorteringsprocess och likväl en grundligt undersökt forskningsfokus.36

Svanberg och Runblom (1989), s. 76.
Se till exempel Florén, Anders and Karlsson, Åsa (red.) (1998) Främlingar – ett
historiskt perspektiv. Uppsala: historiska institutionen; Runcis, Maija. “I skuggan av
välfärdsstaten. Steriliseringarna och vetenskapen” in Hallberg, Peter and Lernestedt,
Claes (red.) (2002) Svenska värderingar? Stockholm: Carlsson; Horgby, Björn
(1996). Dom där: främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 18901960. Stockholm: Carlsson; Horgby, Björn (1998) ”Hotfulla främlingar! Norrköpingsbornas reaktioner på invandringen 1890-1960” i Nilsson, Lars och och Lilja,
Sven (red.) Invandrarna och lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av
invandrare i nordiska lokalsamhällen. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska
institutet; Byström, Mikael (2006) En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och
föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947. Stockholm: Stockholms universitet samt Liljeroth, Lena och Rojas,
Mauricio (1997) Svenska främlingar: att älska Sverige med dess fel och brister: om
invandrare och deras möjligheter. Stockholm: Gedin. Se även Ida Olsson al Fakirs
pågående avhandlingsprojekt vid Linnéuniversitetet som fokuserar den svenska
socialmedicinska Zigenarundersökningen 1962-1965.

35
36
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Liknande differentierande kategoriseringsprocesser av invandrare förekommer i det moderna mångkulturella samhället där föreställningen om
etniska och kulturellt enhetliga grupper skapar uppdelning och olikheter.
Etnologen Beatriz Lindqvist skriver att:
The identity politics dominating mainstream multicultural discourses
are theoretically grounded on the idea that humans have essential, unchanging cores that are fully formed and integrated. Within this paradigm, groups are identified by characteristics that are understood as inherently distinctive […]. Groups, whether defined in terms of race, ethnicity, class or other categories, are implicitly considered to be distinct
and separate.37

Lindqvist hävdar att multikulturalism som är kopplad till sådana sorteringsmekanismer är vanligt förekommande i moderna, demokratiska samhällen som till exempel Sverige och har blivit ett sätt för samhälleliga institutioner att hantera mångfald. Social välfärd byggs upp kring föreställningen om att olikheter är bestående fenomen och att långlivade, ”naturliga”
grupperingar sker. Den svenska kulturen ses inte av samhället som en i
mängden av dessa olikheter utan är en omedveten norm som de andra jämförs med. Svenskhet blir därför ofta en osynlig, orörd struktur som invandrare måste förhålla sig till utan att kunna avgöra exakt vad den är.38
Således kan man tala om en etnisk hierarkiserande uppdelning som
sker i samhället, där migranter inte bara mäts mot en svensk måttstock utan
även antas tillhöra en viss grupp med specifika egenskaper. Detta kan jäm-

Lindqvist, Beatriz (2002). ”Through the Eye of the Needle of the Other” i Banno
Gomes, Nadia; Bigestans, Aina; Magnusson, Leif och Ramberg, Ingrid (red.). Reflections on Diversity and Change in Modern Society. A Festschrift for Annick
Sjögren. Tumba: Mångkulturellt centrum, s. 50.
38
Ibid., 63 f. Se även Arnstberg (1998).
37
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föras med en genusordning där en viss grupp utgör normen som alla övriga
således ständigt skiljer sig ifrån.39
Invandringsforskaren Charles Westin menar att framväxten av etnicitetsbegreppet och utvecklingen av integrationspolitken i Sverige har haft för
avsikt att skapa tolerans för diversifiering, men att det i själva verket har
förstärkt upplevelsen av en svensk homogenitet. Denna genomsyrar både
statlig och kommunal politik. Således förstärks exkludering av invandrare,
snarare än tvärtom. Westin skriver:
Frågan måste ställas om etnicitet är det mest lämpade begreppet för att
resonera om de sociala grupper och kategorier i Sverige som har sitt ursprung i en sentida invandring. Kan det vara så att den etnicitetsterminologi som introducerades i svenskt myndighetsspråk för att tala om ”de
andra” i själva verket har större betydelse för att tala om det svenska?
Kan det vara den svenska etniciteten som är problemet? 40

Historikern Zeki Yalcin diskuterar förekomsten av en etnisk ordning i det svenska
(strukturella) samhället i sin avhandling om invandrarna och facket: Yalcin, Zeki
(2010) Facklig gränspolitik. Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009. Avhandling vid humanistiska institutionen, historia. Örebro: Örebro
universitet. För en närmare diskussion om genusordning, se Hirdman, Yvonne
(1998) Med kluven tunga: LO och genusordningen. Stockholm, Atlas och Hirdman,
Yvonne (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber förlag
samt kritiken av Hirdmans genusuppfattning i Hagemann Gro och Åmark, Klas
(2000) ”Från ’husmorskontrakt’ till ’jämställdhetskontrakt’: Yvonne Hirdmans
genusteori” i Häften för kritiska studier 2000:2. För en samtida diskussion om
klasshierarkier och klassbegreppet inom dagens forskning, se till exempel Holgersson, Ulrika (2011). Klass: feministiska och kulturanalytiska perspektiv. 1. uppl.
Lund: Studentlitteratur.
40
Westin, Charles (2009) ” Om etnicitet, mångfald och makt” i Darvishpour,
Mehrdad & Westin, Charles (red.) (2008). Migration och etnicitet: perspektiv på ett
mångkulturellt Sverige. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Westin pläderar för ett nytt
medborgarskapsbegrepp som inte är kopplat till uppfattningar om en homogen stat
utan till ett diversifierat samhälle. Se till exempel Kondo, Atsushi & Westin, Charles
(red.) (2003). New concepts of citizenship: residential/regional citizenship and dual
nationality/identity. Stockholm: Centre for Research in International Migration and
Ethnic Relations (Centrum för invandrarforskning) (CEIFO).
39
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Många forskare är inne på samma spår.41 Till exempel så har historikern
Monika Edgren belyst hur begrepp som etnicitet blir maktbärande kunskap
inom strukturella system. Hon menar att olikhetstänkande, där etniska
gruppers skillnaders betonas, legitimerar en dold diskriminering mot migranter i till exempel arbetslivet och inom integrationspolitiken.42
Statsvetaren Marcus Johansson, är en annan forskare som visar hur
sådana etniska mekanismer påverkar maktstrukturer och uteslutningsprocesser mellan svenskar och invandrade personer och grupper i lokalpolitik.
Johanssons forskning på kommunal nivå visar att marginalisering av migranter beror mycket på mentala föreställningar om en enhetlig svenskhet.
Han visar på hur den praktiska politiken påverkas av tankar och värderingar som uppstår i social interaktion med andra. Johansson beskriver till exempel hur migranter som flyttar in i segregerade stadsområden får överta
eller absorbera de negativa aspekterna om områdena som redan är utdömda i den politiska retoriken. Invandrarna ses då av svenskar som kriminella,
Se till exempel Runblom, Harald (1995) “Swedish Multiculturalism in a Comparative European Perspective” i Gustavsson, Sven och Runblom, Harald. Language,
Minority, Migration. Yearbook 1994/95 from the Centre for Multiethnic Research.
Uppsala: Uppsala universitet, s.199 ff; Pred, Allan (2000). Even in Sweden. Racisms,
racialized spaces, and the popular geographical imagination. Berkeley: University of
California Press; Borevi, Karin (2002). Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället. Diss. Uppsala. Uppsala universitet; Dahlström, Carl (2004). Nästan välkomna:
invandrarpolitikens retorik och praktik. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet,
2004; Urban, Susanne (2005). Att ordna staden: den nya storstadspolitiken växer
fram. Stockholm: Stockholms universitet samt Hammar, Tomas (2006). ”Invandringspolitiken och universitetens IMER-forskning” i Mulinari, Diana och Räthzel,
Nora (red.) Bortom etnicitet: festskrift till Aleksandra Ålund, s. 149-160. ff; Grip,
Lena (2010). Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i
fyra svenska kommuner. Karlstad: Karlstads universitet. Se även Young, Iris Marion
(1990) Justice and the Politics of Difference. Princeton, N.J: Princeton University
Press.
42
Edgren, Monika (2005) ”Antidiskrimineringens dilemma. Representationer i
Kommunalarbetaren 2003-2004” i de los Reyes (red). Arbetslivets (o)synliga murar.
Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU
2006: 59. Se även Edgren, Monika (2011). “About Home and Giving Voice to Experiences of Marginalization: a feminist reading of the 1970s social report-books
about migration policy in Sweden” I Scandinavian journal of history. 2011 (36):4, s.
500-516.
41
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utsatta och tillhörande en enhetlig grupp som skiljer sig från den svenska
etniciteten.43
Marginalisering kan uppstå på grund av externa, strukturella faktorer men avståndstagande kan även vara ett högst medvetet och individuellt
val som en reaktion på lågt förtroende för politik och politiker. Statsvetaren
Magnus Dahlstedt hävdar till exempel att:

Vad som vanligen tolkas som en slags politisk apati har i all väsentlighet sina rötter i denna samlade bild av politiker- och myndighetsskepticism. […] Politisk icke-deltagande kan i detta sammanhang vara en helt
rimlig politisk strategi.[…] Idag dominerande tankesätt som framställer
icke-deltagande medborgare som i grunden ’passiva’ tenderar att normera ’deltagandet’ och samtidigt stämpla icke-deltagandet såsom något
avvikande och problematiskt i sig självt […].44

Invandrade individer och grupper i Sverige har många gånger tvingats att
förhålla sig till föreställningar om sig själva, vilket kan resultera i olika
strategier som till exempel avståndstagande eller acceptans. Således kan
marginalisering även vara ett strategiskt och högst medvetet kollektivt eller
individuellt val, menar många forskare.45

Johansson, Markus (2002). Exkludering av invandrare i stadspolitiken. Makt och
maktlöshet i Örebro 1980-2000. Örebro: Örebro universitet, s.67-80 och 212 ff.
44
Dahlstedt (2000).
45
Se till exempel Ålund, Aleksandra (1985). Skyddsmurar. Etnicitet och klass i
invandrarsammanhang. Stockholm: Liber Lindqvist, Beatriz (1991). Drömmar och
vardag i exil - om chilenska flyktingars kulturella strategier. Stockholm: Carlsson;
Lundberg, Dan; Malm, Krister & Ronström, Owe (2000). Musik, medier, mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund i samarbete med
Riksbankens jubileumsfond; Balibar, Etienne and Wallerstein, Immanuel (2002).
Ras, nation, klass. Mångtydiga identiteter. Göteborg, Diadlos; Dahlstedt, Magnus
(red.) (2007). Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i
den mångetniska staden. 1. uppl. Umeå: Boréa; samt Lacatus, Corina (2008). The
(in)visibility complex: negotiating otherness in contemporary Sweden. Stockholm:
Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations (CEIFO) samt
43
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Marginalisering eller exkludering kan alltså sammanfattas som invecklade
förlopp som kan komma utifrån eller inifrån. Dels kan det handla om en
process där föreställningar om etniska och religiösa andra skapar uppdelningar mellan vad som betraktas som ”svenskt” och vad som betraktats
som ”annorlunda”. Migranter har genom tiderna fått symbolisera det hotfulla för att på så vis även kontrastera mot och skapa en föreställd gemenskap mellan de som upplever sig som svenskar. Denna ofrivilliga invandraridentitet kan vara svår att lämna eftersom det finns en reservation inbyggd i
själva terminologin kring invandrade personer.
Forskning som rör minoriteter fokuserar ofta relationen mellan migrantgrupper och majoritetssamhället. Framförallt handlar det om att belysa interaktion och problematisera kulturell differentiering mellan invandrade grupper och mottagarlandet, många gånger med fokus på det etniska
ursprunget. Därmed har sådan forskning ofta kretsat kring begreppen etnicitet och kultur.
Den könsmässiga aspekten har historiskt sett inte varit närvarande i
forskning om invandrade personer eller i studier om internationell migration.46 Begreppet invandrare har tidigare vanligen setts antingen ur ett manligt perspektiv eller så har det fått symbolisera en könlös grupp av människor med utländsk härkomst.47 Den brittiska migrationsforskaren Jacqueline Andall menar att:

Kofman, Eleonore; Phizackles, Annie; Raghuram, Parvati och Sales, Rosemary
(2000) Gender and international migration in Europe. Employment, welfare and
politics. London: Routledge, s.3 f.
47
Se begreppsdiskussion på sidan XX.
46
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Questions related to gender and ethnicity have constituted important areas of theoretical and empirical enquiry in a wide range of social science
disciplines. Often however, these two areas have been treated separately
so that within individual contexts we find a separate and rich literature
on gender and an equally rich literature on ethnicity, “race” and immigration. This separation of literatures has undoubtedly contributed to
ethnic minority women’s limited visibility regarding European gender debate.48

Forskning gör sedan 1980-talet allt oftare en koppling mellan genus och
etnicitet. Den har visat att specifika hinder och möjligheter uppstår i det
nya samhället på grund av sambanden mellan de två olika faktorerna. Invandrade kvinnor och män delar många upplevelser men det finns också
situationer där invandrade kvinnor hamnar i utanförskap eller får bära ett
stereotypiserat annorlundaskap vilka saknar motsvarighet i både de invandrade männens och i de infödda kvinnornas liv.
Statsvetaren Karin Lind menar till exempel att kombinationen kön
och etnicitet kan medföra en problematisk tudelning för invandrade kvinnor. Hon menar att fast de tar egna initiativ till engagemang, kan det vara
svårt för dem att förstå och delta i svenskt föreningsliv och politik. Trots
att de försöker påverka de villkor som de lever under upplevs de av andra
som oengagerade. Detta gör att de inte kan leva upp till den aktiva medborgarnorm som det nya samhället har vilket innebär att framförallt svenska kvinnor ofta ”tycker synd” om dem. Samtidigt följer de inte längre
kvinnonormen i den egna gruppen. Invandrarkvinnan kan därför fastna
mellan två läger; bland landsmän upplevs hon som alltför självständig medan hon bland svenskar antas per automatik vara instängd och förtryckt.49

Andall, Jacqueline (2003). “Introduction: The Space Between –Gender Politics
and Immigration Politics in Europe” i Andall, Jaqueline (red.). Gender and Ethnicity
in Contemporary Europe. Oxford: Berg, s.1.
49
Lind (2001), s. 176-191.
48
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Stereotypiserade bilder om invandrade kvinnor har varit ihållande över en
lång period och bilden av invandrarkvinnan som ett slags socialt problem,
dömd att marginaliseras från både arbete och samhälle har etablerats genom åren.50 Genusvetaren Wuokko Knocke visar exempelvis hur samhälleliga mekanismer exkluderade kvinnliga arbetskraftsinvandrare under 1980talet och menar att de i arbetslivet definierades som ett problem och beskylldes för att själva ha placerat sig i marginalen. På arbetet och bland
facket utsattes de för stereotypiserande och osynliggörande; de antogs exempelvis ha låg eller obefintlig utbildning och hälsoproblem i form av ”invandrarsyndrom”. Författaren menar att föreställningen om invandrade
kvinnor spelar en viktig roll för att legitimera diskriminerande attityder och
en etnisk ordning.51
Liknande marginaliseringsmekanismer märks idag och många studier
visar att invandrade kvinnor hamnar i socialt utanförskap i samhället genom föreställningar och stereotypiseringar.
Karin Lind menar att invandrade kvinnors medborgarskap i dagens
Sverige inte fungerar fullt ut i praktiken, trots deras formella rättigheter och
möjligheter. Rätten att vara olika på jämlika villkor, att integreras på ett
bra sätt i det nya samhället utan att för den skull assimileras totalt, är en
teoretisk tanke men går inte alltid att omsätta i den individuella verkligheten då föreställningar och kategoriseringar utgör hinder på vägen. Ett typiskt sådant hinder uppstår när invandrade kvinnor bär sjal över håret; ett
individuellt uttryck för kulturell och religiös tillhörighet som av till exempel
många arbetsgivare tolkas som ett synligt tecken på en slags avvikelse från
normen. Att bära sjal är i sig inte särskilt uppseendeväckande men då sjalen

de los Reyes, Paulina. ”I skärningspunkten mellan genus och etnicitet. Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv” i Arbetsmarknad & Arbetsliv, 1998/1, s.13-30.
51
Knocke, Woukko. ”Invandrade kvinnor – vad är problemet?” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1991:3, s. 4-15.
50
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omvandlas till en symbol för något etniskt och kulturellt påverkar det
många invandrade kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden.52
Återkommande stigmatisering kan även bidra till skapandet av en
negativ självbild hos invandrade kvinnor. Den statliga maktutredningen
från 1998 slog till exempel fast den påtagliga och problematiska risken att
invandrade kvinnor över tid kunde komma att identifiera sig med stereotyper av sig själva:
[…] debates on the “problems” of immigrant women contain ideological
undertones that hardly benefit these women themselves. Immigrant
women are gradually being lulled into picturing themselves as vulnerable,
in need of help, threatened by their inferior positions, their cultural heritage, their husbands and large families and by their lifestyles and cultural
heritage. A negative self-image is emerging.53

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes menar att dock att:
Efter femtio års invandring är det dags att prestera konkreta uppgifter,
inte misstankar och sannolikhetsresonemang. Särskilt med tanke på att
hänvisningar till odefinierade kulturella drag bidrar till att rättfärdiga en
särbehandling på arbetsmarknaden. Etablissemangets fallenhet att appellera till kulturen som förklaring till invandrade kvinnors ”avvikelser” och
den tämligen onyanserade bild som präglar beskrivningar av deras levnadsvillkor i Sverige har länge fått dominera det offentliga samtalet.54

Den amerikanska statsvetaren och juristen Nancy Foner menar på liknade
sätt som de los Reyes att forskning om invandrade kvinnor måste ta hänsyn
till kontext, situation och ursprung i samband med förändring för att synLind i Johansson 2001: 179 ff. Se även Andall 2003.
Åhlund, Aleksandra. The Power of Definitions. Immigrant Women and ProblemCentered Ideologies. The Study of Power and Democracy in Sweden, English series.
Report no. 25, 1998, s.3
54
de los Reyes (1998), s. 27.
52
53
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liggöra invandrade kvinnors möjligheter och hinder i ett nytt land. Det blir
viktigt att inte dela upp bilden av invandrade kvinnors tillvaro i svart eller
vitt, eftersom detta många gånger är en förenkling:
Among the challenges ahead, […] is to investigate how a host of interrelated factors –age, class, employment, history, and legal status as well as
family structures and gender ideologies (both prior to and after emigration) –affects the benefits as well as losses that migrant women experience.55

de los Reyes och sociologen Diana Mulinari beskriver hur en motbild börjar
kunna skönjas bland den traditionella uppfattningen om invandrade kvinnor. Idag utmanas stigmatiseringen och viktimiseringen av invandrade
kvinnor som vägrar att finna sig i offerrollen och som visar hur etniska
gränser i välfärdsstaten kan överskridas.56 De enskilda individerna visar upp
en annorlunda verklighet som skiljer sig väsentligt från de stereotypa föreställningarna och som utmanar vedertagna uppfattningar om invandrade
kvinnor.57
Motbilderna byggs upp av individuella erfarenheter hos personer
som inte kan identifiera sig med den gällande dominerande tolkningen av
invandrade kvinnors marginalisering. Forskning som behandlar invandrade
kvinnors uteslutning ur samhället bör därför ifrågasätta de etablerade tolkFoner, Nancy (2001) “Benefits and Burdens: Immigrant Women and Work in
New York City i Simon, Rita James (red.) Immigrant women. New Brunswick, N.J.:
Transaction.
56
de los Reyes, Paulina och Mulinari, Diana (2005) Intersektionalitet. Kritiska
reflektioner över o(jäm)likhetens landskap. Malmö: Liber, s. 14-26.
57
Se till exempel Bassel, Leah (2011) The politics of women's integration: voices
from the margins. London: Routledge; Afzal-Khan, Fawzia (red.) (2005). Shattering
the stereotypes: Muslim women speak out. New York: Olive Branch Press och
Arber, Sara & Attias-Donfut, Claudine (red.) (2000). The myth of generational
conflict: the family and state in ageing societies. London: Routledge. Ett exempel på
sådan tidig forskning är den amerikanska studien från 1970-talet om kvinnor från
mellanöstern: Fernea, Elizabeth och Bezirgan, Basima (1977) Middle Eastern Women Speak. Texas: University of Texas Press.
55
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ningarna och problematisera utanförskapet utifrån nya synvinklar, menar
författarna.
De los Reyes och Mulinari menar att ett brett angreppssätt kan vara
användbart i studier av invandrade kvinnor för att just komma undan de
traditionellt använda strukturella och kulturella förklaringarna till marginalisering. 58 Genom att göra en analys som länkar samman strukturer, institutioner och individer kan forskningens teoretiska angreppssätt gå bortom
klass samt könsmässig och etnisk essentialism och synliggöra hur sammansatt och föränderlig makten faktiskt är. De menar att ett nyanserat och
dynamiskt forskningsperspektiv ”ställer frågor om hur makt och ojämlikhet
Under 1980-talet uppstod en debatt bland amerikanska feministiska teoretiker,
feministiska antropologer och postkoloniala etnografer som grundade sig i en kritik
mot att dåtidens feministiska teori dolde ojämlikheter och osynliggjorde sociala
relationer av exploatering kvinnor emellan. Framförallt hävdade den Svarta feministiska kritiken att uppfattningen om en enda universell kvinnlig erfarenhet byggde på
en tydlig eurocentrisk uppfattning om kön och genus som inte räckte till för att
förklara under- och överordning inom andra samhällen och sociala relationer. Kritikerna menade till exempel att husmodersidealet och uppfattningen om familjen som
en samhällsinstitution var mycket begränsat till västerländska kvinnor. Teorikonstruktioner av kvinnlighet som baseras på vita kvinnors erfarenhter kritiserades
eftersom den dolde etniska olikheter likväl som reproducerade rasistiska representationer av icke-vita genom stereotypisering och viktimisering. Se till exempel Hull,
Gloria; Bell Scott, Patricia och Smith, Barbara (red) (1982). All the Women are
White. All the Blacks are men but some of us are brave. Black Women’s Studies.
New York: The Feminist Press. Från och med 1990-talet har feminister bland annat
kämpat för att skapa en ny politisk agenda som accepterar och vidare etablerar
begrepp som till exempel mainstreaming. Tanken är att skapa nya system där genus
och andra faktorer som berör ojämlikhet och olikhet kan införas som genomgående
centrala begrepp i institutionella strukturer och dagordningar, istället för att som
extra, utomstående frågor läggas till den ordinarie dagordningen vilket brukligt är.
Begreppet intersektionalitet introducerades av Kimberlé Crenshaw, amerikansk
professor i rättsvetenskap, bland annat i artikeln ”Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color” 43 Stanford Law
Review 1241-99 (1991) Intersektionalitet utgör ett försök till ett teoretiskt verktyg
som kan synliggöra de komplexa och inarbetade maktstrukturerna i samhället. Se
Yuval-Davis, Nira (1997) Gender & nation. London: Sage samt Yuval-Davis, Nira.
”Gender mainstreaming och intersektionalitet” och Nilsson, Frida. ”Nödvändigheten av att integrera olika maktförståelser” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-3/05:105
f. Se även Nina Lykke. ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2003:1, s. 47-56 samt Lykke, Nina. ”Nya
perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter” i Kvinnovetenskaplig
tidskrift 2005: 2-3, s.7 f.
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vävs in i uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet mm genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör skillnad mellan ”vi” och ”dem” till sociala koder.”59
Andra forskare, som till exempel den amerikanska statsvetaren AngeMarie Hancock, går steget längre och menar att användandet av intersektionalitet inom historiska och politiska studier har potentialen att skapa ett
nytt forskningsparadigm. Hancock menar att ett intersektionellt perspektiv
på tidigare undersökta samhällsproblem skapar nya och kraftfullare analysmodeller att tillämpa på gamla problem. Hon menar att detta skulle
kunna vara ett övergripande ontologiskt sätt för forskare att närma sig sina
studieobjekt, och inte endast utgöra en teoretisk eller metodologisk ansats i
vissa fall:
In this sense intersectionality as a research paradigm can generate problem-driven research: it takes a problem in the world, analyzes and
moves beyond earlier approaches to studying the problem, and develops a more powerful model to test for its effectiveness in addressing the
problem.60

Sociologen Aleksandra Ålund visade redan under tidigt 1990-tal i sin studie
av invandrade kvinnor på vikten av att integrera olika synvinklar och teore-

de los Reyes och Mulinari 2005: 9-10. För sådan forskning, se till exempel Avrahami, Dina (2007). Vi dansar inte på bordet: lesbiska invandrarkvinnor i Sverige :
stigmatisering & stolthet. Linköping: Linköpings universitet; Grönvik, Lars och
Söder, Mårten (red.) (2008). Bara funktionshindrad?: funktionshinder och intersektionalitet. 1. uppl. Malmö: Gleerup eller Das Nair, Roshan & Butler, Catherine
(red.) (2012). Intersectionality, sexuality, and psychological therapies: working with
lesbian, gay, and bisexual diversity. Chichester, West Sussex, UK: Wiley samt
Rosenblum, Karen Elaine & Travis, Toni-Michelle (red.) (2011). The meaning of
difference: American constructions of race, sex and gender, social class, sexual orientation, and disability. 6. ed. Dubuque: McGraw-Hill.
60
Hancock, Ange-Marie. ”When Multiplication Doesn’t Equal Quick Addition:
Examining Intersectionality as a Research Paradigm” i Perspectives on Politics
2007: volym 5/nr1, s. 75. American Political Science Association: Cambridge University Press.
59
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tiska angreppssätt i forskning om bland annat etnicitet, genus och makt.
Hon belyser hur invandrade kvinnor som bor i ett förortsområde ingår i ett
kvinnligt socialt, informellt nätverk som spelar en nyckelroll för kulturell
förändring och förmedling. De arbetar aktivt med att ta del av olika samhälleliga områden och agerar ständigt gränsöverskridare mellan den egna
gruppgemenskapen och de svenska omgivningarna på ett medvetet, strategiskt sätt. Således har de en central betydelse för kulturbrytning och framväxt av nya förhållningssätt gentemot både traditionella kulturvärden och
majoritetssamhället. Ålund menar att ”etnicitet och kön i samspel bildar ett
sprängstoff för medvetet avståndstagande från både det gamla och det nya,
liksom för igenkännande och solidaritet.”61 Invandrade kvinnor i Ålunds
studie rör sig över olika samhälleliga gränser och visar på hur makt och
integration är konstruktiva och situationsbundna företeelser som påverkas
av individens egna val.
Detta gränsöverskridande förtydligar hur den etniska tillhörigheten
bara är en aspekt av den personliga identiteten. Om fokus förflyttas till
individers kön, ålder, sociala position eller någon annan variabel uppstår
nya kontexter där etnicitet plötsligt minskar i betydelse både för individen
själv och för andra. Både mångfaldspolitikens försvarare och dess kritiker
bör därför kunna undvika det dilemma som etnisk kategorisering och stereotypisering medför genom att sätta individen, inte kollektivet, i centrum.62
För invandrade kvinnors del handlar det om att få möjligheten att låta personliga berättelser och individuella levnadssituationer utgöra grunden till
integrationspolitiskt arbete och att bryta vedertagna samhälleliga föreställningsmönster.
Ett genomgående drag i Ålunds studie handlar just om enskilda invandrade kvinnors möjligheter att göra sina röster hörda för att motverka
stereotypiseringar och för att delta i samhällsdebatten. När de får komma
Ålund, Aleksandra (1991). ”Lilla Juga”. Etnicitet, familj och kvinnliga nätverk.
Stockholm: Carlsson, s.18.
62
Svanberg och Tydén (1999), s. 95 f.
61
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till tals växer en mycket mer heterogen, mångfacetterad verklighet fram som
ofta inte har något med passivitet att göra.
Istället framhävs många gånger en ihärdig personlig kamp för arbete,
social gemenskap och en fungerande vardag i det nya landet liksom en möjlighet till hög status inom den egna gruppen.63 Detta, menar Ålund, kan få
politisk bärkraft i de offentliga institutionerna om invandrade kvinnor ges
möjlighet och tar initiativ till att engagera sig i aktiva, kollektiva anslutning
som till exempel sociala nätverk eller föreningar.64 Om de hittar nya vägar
att kanalisera sitt engagemang och olika områden där de kan utöva inflytande så uppstår alltså möjligheter att påverka den politiska omgivningen
och den egna levnadssituationen.65
Den här avhandlingen är starkt influerad av Aleksandra Ålunds
forskning. Min avsikt är dock att bredda hennes synvinkel än mer, genom
att tillämpa ett historiskt och processuellt perspektiv samt att analysera
både individ och struktur/politik samt relationen mellan dessa nivåer.
Mot slutet av 1900-talet kunde en utveckling märkas i västvärldens
mediala och politiska kategoriserande av invandrade kvinnor, i takt med
den växande nya orientalismen. Negativ fokus hamnade alltmer på beslöja-

Se till exempel Lundberg, Ingrid (1993) ”Nybyggarna” i Aurelius, Göran &
Arnstberg, Karl-Olov (red). Kultur, kultur och kultur: perspektiv på kulturmöten i
Sverige. Stockholm: Liber utbildning, s. 69 ff. samt Steen-Johnsson (1998).
64
Ålund (1991), s.187-204.
65
Detta kan jämföras med andra maktmässigt underprivilegierade kvinnogruppers
strategier för att förändra och utöva politiskt inflytande inom olika tidsperioder.
Exempelvis visar historikern Katarina Larsson i sin avhandling på hur kvinnor i
1940- och 50 – talets Örebro organiserade sig på könsbasis kring tre områden under
perioden; tvättfrågan, kollektivhusfrågan och barnomsorgsfrågan. Larsson beskriver
hur kvinnorna tillsammans försökte påverka den kommunala planeringen av den
lokala närmiljöns utformning så att den passade kvinnornas egna behov och hur
kommunalpolitiska uppfattningar om kvinnorna inte stämde överrens med deras
egen verklighet. Kvinnorna hade inte den politiska definieringsmakten över sina
egna vardagslivserfarenheter. Se Larsson, Katarina. Andrahandskontrakt i folkhemmet. Närmiljö och kvinnors förändringsstrategier. Örebro 2004. Se även Hietala, Marjatta och Nilsson, Lars. Women in Towns. The social Position of Urban
Women in a Historical Context. Studier i stads- och kommunhistoria/18. Stockholm
1999.
63

42

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

de muslimska kvinnor. Anglosaxisk forskning har på senare tid visat hur
dessa återkommande har framställts som förtryckta av det egna religiösa
och kulturella patriarkatet eller som terrorister.66 Slöjan har på många sätt
hamnat i centrum för etniska, rasmässiga och kulturella konflikter på nationsnivå.
Den amerikanska genushistorikern Joan W. Scott menar till exempel
att slöjförbudet i franska skolor som infördes 2004 kan tolkas i ljuset av en
lång historisk tradition av postkolonial rasism. Lagen beskrevs politiskt
som ett medel att förstärka jämlikhet och sekularisering men förstärkte i
praktiken endast legitimiseringen av aktiv diskriminering bland fransmän,
menar hon. Scott skriver att:

Se till exempel Bullock, Katherine (2002). Rethinking Muslim women and the
veil. Challenging historical & modern stereotypes. London: The international institute of Islamic thought samt Afzal-Khan (2005 samt Sharify-Funk, Meena (2008).
Encountering the transnational: women, Islam and the politics of interpretation.
Aldershot, England: Ashgate. Se även Delcroix, Catherine (2009). Two generations
of muslim women in France: issues of identity and recognition: lecture held at
Södertörn University May 14, 2008. Huddinge: Södertörn University. Den amerikanska forskaren Fatima Mernissi var tidigt ute med att diskutera den stereotypa
bilden av den passiva muslimska kvinnan, framförallt i en Marockansk kontext.
Hon menar att den kvinnosynen inte finns med i Islams grunder utan istället konstruerades av manliga muslimska teologerna som manipulerade muslimska religiösa
texterna för att bevara patriarkatet. Se Mernissi, Fatima (1987). Beyond the veil:
male-female dynamics in modern Muslim society. Rev. ed., 1. Midland Book ed.
Bloomington: Indiana University Press.
66
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The riots in the fall of 2005 revealed the enormous discrepancy between
the lives of ”immigrants” and ”French”, the failure of schools to offer
passports out of the banlieues, the persistent discrimination in the job
market and consequently the huge differentials in unemployment rates
between “immigrant” and “French” youth, the stigma attached to
names, addresses and other signs of North African (and increasingly,
West African) origin. And the response of the government officials –the
denunciation of rioting, unemployed youth as “rabble”, the attribution
of blame for the uprising to illegal residents and the move to expel them
from France –signals once again a refusal to face the fact that this is a
French problem. It is, moreover, a post-colonial French problem, not a
foreign import.67

Svenska forskare har visat hur sådana föreställningar förekommer även i
svensk politik och media.68
Flera forskare som studerar migration, minoriteter och makt har på
grund av begreppsproblematiken på senare år börjat kritisera användandet
av termen invandrare, som istället för att tydliggöra samhälleliga förhållanden kan bidra till stigmatisering av utländska personer. Ingvar Svanberg
och historikern Mathias Tydén, till exempel, uppmärksammar det terminologiska dilemmat när de konstaterar att ”begreppet ’invandrare’ lanserades
som något progressivt och skulle i motsats till ’utlänning’ markera integration och delaktighet” men att begreppet innebär ”någon som alltjämt inte
fått fotfäste, en rotlös människa, och termen bidrar till att skapa distans.”69

Scott, Joan Wallach (2007). The politics of the veil. Princeton, N.J.: Princeton
University Press, s. 180.
68
Se Karlsson Minganti, Pia (2007). Muslima. Islamsk väckelse och unga kvinnors
förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Stockholm: Carlsson samt Ranch,
Malena (2006). “Slöjan i centrum” - en diskursanalys av hur slöjan representeras i
svenska medier. C-uppsats i genusvetenskap. Uppsala universitet: Centrum för Genusvetenskap samt Ouis, Pernilla och Roald, Anne Sofie (2003). Muslim i Sverige.
Stockholm: Wahlström & Widstrand.
69
Svanberg och Tydén (1999), s. 26.
67
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Likaså används begreppet flitigt av forskare, media, politiker liksom allmänheten vilket är något som riskerar skapa olika betydelser av samma
ord. Studier som fokuserar minoriteter och migration kan i och med användandet av begreppet i värsta fall riskera förstärka stereotypa fördomar om
invandrade människor. Psykologen Kjerstin Almqvist menar:
Att vara flykting eller invandrare är en beskrivning av den situation man
befinner sig i när man anländer till Sverige, och säger inget om vem man
är. Trots det diskuteras flyktingar och invandrare i Sverige ibland som
om de utgjorde en etnisk grupp. […] Oftast är det rimligt för den första
generationen, i varje fall den första tiden i det nya landet, att bli bemött i
egenskap av att vara nyss anländ. Men för ungdomar som kommit till
Sverige som barn eller till och med fötts i Sverige och vuxit upp här, blir
det en orimlig beskrivning.70

För att komma åt problematiken med begreppsanvändandet inom minoritetsforskning och för att visa hur användandet av vissa ord bidrar till marginalisering så måste vissa klargöranden åstadkommas. Sociologen Eva
Öresjö menar till exempel att:

Bakom ord som invandrare och invandrartäta områden döljer sig således en mångfacetterad verklighet. För att kunna diskutera detta måste
vi först reda ut ett antal frågeställningar, som är långt mer komplicerade än vad de vid en första anblick kan tyckas, nämligen: Vem uppfattar
vi i Sverige som invandrare? Hur länge räknas man som invandrare?
Hur associerar vi till just ordet invandrare?71

Almqvist, K. (2006). Identitet och etnicitet. I A. Frisén, & P. Hwang (red.), Ungdomar och identitet (ss.79-108). Stockholm: Natur och Kultur, s. 107.
71
Öresjö (1996), s. 24.
70
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En viktig distinktion att uppmärksamma är den mellan kategoriseringar
som görs av forskare respektive av icke-forskare då dessa kan flyta samman
i en del situationer, framförallt i samhälleliga sammanhang.72 Sociologen
Anders Lange menar att ordet invandrare glider på ett problematiskt sätt
mellan forskarkategoriseringar, administrativa kategoriseringar och en slags
lekmannakategoriseringar och därför är det ett exempel på en asymmetrisk,
ensidigt etikett med inslag av maktutövning som placeras utifrån på personer med utländsk bakgrund. Härmed bortser man ifrån deras individuella
och internt upplevda kollektiva kännetecken; invandrarnas egna gruppmässiga självdefinitioner ignoreras och ersätts med en slags rasifiering ovanifrån. Detta innebär att majoritetssamhället urskiljer gruppen invandrare på
grundval av föreställda statiska och biologiska egenskaper som anses hänga
ihop med mentala och kulturella karaktärsdrag.73
Användandet av termen invandrare kan alltså i sig motverka integration och delaktighet i samhället då det i förväg skapar föreställningar om
uppdelning och annorlundahet. Likaså riskerar termerna i forskningssammanhang att motverka de objektiva, vetenskapliga intentionerna som forskaren har eftersom de är fyllda av förutfattade meningar. Invandrare är ett
begrepp som idag är för laddat för att kunna användas i neutralt syfte eller
utan närmare definition.
Flera forskare menar också att modern migrations- och minoritetsforskning bör rekonstrueras eller utvecklas för att kunna tolka segregeringsoch diskrimineringsprocesser i den nya globala världen. De brittiska och
tyska urbansociologerna John Eade och Frank Eckardt menar exempelvis
att nationalstatens roll inte längre behöver vara central i förståelsen av
gruppformationer och identifikationer. Föränderliga processer av etnisk

Se exempelvis uppdelningen mellan forskarkategorier och folkkategorier i Arnstberg, Karl-Olov (1986).Teori för kulturforskare. Stockholm: Carlsson.
73
Lange, Anders (2001).”Reflektioner kring ’rasifiering’ och några andra ord” i
Törnroslandet : om tillhörighet och utanförskap. Norrköping: Integrationsverket, s.
217-234.
72
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diversifiering kan också betraktas utifrån den specifika plats där sådant
sker:
To some extent, these changes are contesting the understanding of place
as framed by the nation-state and lead to the assumption of transnational
urbanism. This leads to research which focuses on the ethnic diversity
with regard to its spatial embedding […] this perspective on the relationship between urban space, cultural and ethnic diversity is relatively new
and conceptionally “in the making”.74

Forskning om migration, minoriteter, etnicitet och samhällelig kategorisering är omfattande och diversifierad, som forskningsläget antyder. Den är
mångvetenskapligt och dynamisk. Forskningsläget är inte helt lätt att sammanfatta, eftersom det förekommer interna motsättningar och skilda perspektiv. Fokus placeras på olika faktorer som till exempel nationalstaten,
gruppbildning, lokalpolitik, social interaktion och individens betydelse.
Forskningsläget har dock utvecklats, sin brokighet till trots, åt ett
visst håll. De allra flesta är mycket kritiska till att det jämställda mångkulturella samhället faktiskt existerar, och strävar efter att belysa diversifieringsprocessers olika konsekvenser för både minoriteter och majoriteter.
Många forskare inom detta ämnesområde förespråkar av den anledningen
mångvetenskapliga angreppssätt samt kritiska teoretiska och metodologiska diskussioner.

Eckardt, Frank och Eade, John (2011) ”The Ethnically Diverse City” i Eckardt,
Frank och Eade, John (red.) The Ethnically Diverse City. Future Urban Research in
Europe 4. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2011, s. 14.

74

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I

47

Teori och metod
Flera perspektiv i forskning om migranter
Som forskningsläget har visat så vinner undersökningar av olika invandrade kvinnors marginalisering och inkludering på att studeras utifrån flera
olika perspektiv. I den här avhandlingen så ska genus, etnicitet och religion
kopplas ihop då forskning har visat att det medför specifika omständigheter att vara kvinna och migrant och muslim. Att skriva en avhandling som
studerar migranters integrationsprocesser utan att ta hänsyn till den sammanflätade påverkan av etnicitet, kön och religion ter sig väldigt begränsad. Urvalet av informanter har därför gjorts utifrån dessa tre aspekter.
Avhandlingen ämnar dock bredda perspektiven ännu mer än så, vilket
forskningsläget redan har antytt är nödvändigt. Den ska undersöka individuella muslimska invandrade kvinnors upplevelser vilket innebär att etnicitet, kön och religion har fått vägleda urvalet av informanterna men inte att
de faktorerna därmed automatiskt tilldelas stor betydelse för informanterna. De intervjuade individerna får själva ange vilken roll dessa och andra
faktorer spelar för inkludering och marginalisering i deras subjektiva vardagsliv.
Härmed kan avhandlingen sägas ha en utgångspunkt med ambition
att öppna upp för många olika kontextbundna faktorer som påverkar samhällelig maktfördelning, lik den som de los Reyes och Mulinari bland andra
förespråkar. Studien har ett dynamiskt perspektiv, som tar hänsyn till konstruerade och kategoriserande olikheter samt individuella strategier. Jag vill
komma bort från det som kallas olikhetens paradigm:
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Detta särartstänkande vilar på en världsbild där kunskap om verkligheten förväntas kunna uppnås genom att isolera, jämföra och mäta dess
beståndsdelar. Särskiljandet görs till en förutsättning

för

kunskaps-

produktionen samtidigt som den naturaliserar bilden av en splittrad
verklighet där olikhetsskapande processer osynliggörs eller underteoretiseras. Inom detta paradigm är det exempelvis möjligt att studera ”invandrarnas” respektive ”kvinnornas” arbetsvillkor som separata frågor
utan att förhålla sig till de särskiljande och hierakiserande processer som
gör etnicitet och kön till meningsfulla kategorier i arbetslivet. [Den aktuella] mångfaldsdiskursen är ett uttryck för detta särartstänkande. Detta
tankesätt har också präglat integrationssatsningar.75

Här skiljer sig den här avhandlingen från tidigare migrationsforskning så
till vida att den inte utgår ifrån att etnicitet är en viktig och betydelsefull
beståndsdel i invandrade människors självuppfattningar.
Likaså har avhandlingen en individnära utgångspunkt, i likhet med
Aleksandra Ålunds studier. I avhandlingsarbetet blir det viktigt att införliva
detta breda synsätt på invandrade kvinnors situation i relation till en politisk struktur. Genom att ha med ett individperspektiv och genom att låta
invandrade kvinnor själva komma till tals bör den kunna synliggöra faktorer bortom struktur och kultur som orsakar marginalisering och inkludering, samt dessutom framhäva invandrade kvinnors faktiska vardagliga
aktivitet och engagemang. I den empiriska analysen och i den teoretiska
diskussionen så kommer avhandlingen visa på invandrarskapets komplexitet, dess mångfald och på dess subjektiva och föränderliga karaktär.

75

de los Reyes och Martinsson (2005), s. 12-13.
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Kommunalpolitik och hegemoniska diskurser
Politik som vetenskapligt begrepp kan ha olika innebörder. Inom den statsvetenskapliga disciplinen brukar tre olika definitioner användas för att definiera termen. Politik kan vara institutionell, funktionell eller stilmässig
och ofta överlappar de olika definitionerna varandra. Begreppet blir beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till det offentliga, till den
auktoritativa fördelningen av värden för ett samhälle samt till yttrandet av
makt.
Det område som de tre olika politikbegreppen har gemensamt är
auktoritativ värdefördelning genom offentlig maktutövning.76 Med auktoritativ menas att medborgarna i samhället uppfattar den som bindande, och
därmed blir en viktig politisk uppgift att definiera samhälleliga problem och
prioritera mellan olika samhällsgrupper.77
Politik kan alltså förstås som en kamp om innebörder, ett slags slag
om tolkningsföreträde där de med mest makt i olika situationer etablerar
hegemoniska problemformuleringar. Det politiska språket som används är
inte skilt från handling utan är i stället fundamental för vad som blir föreställningsbart och därmed även verkligt för människor. De innebörder vi
tillskriver fenomen får praktiska konsekvenser då yttranden sker i och påverkar sociala sammanhang.78
Kampen om politiska innebörder förutsätter resurser och makt. Politiken som kamp om verklighetsdefinitioner blir då ytterst förankrad i vad
som är genomförbart eftersom definitionen av praktiska alternativ även
innebär en selektion där vissa alternativ prioriteras medan andra väljs
bort.79
Processer kring social marginalisering och inkludering kan studeras
utifrån ett historiskt perspektiv för att se hur strukturella institutioner biLundquist, Lennart. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund 1993: 27 f
Montin, Stig. Moderna kommuner. Malmö 2002: 96 f.
78
Jacobsson, Kerstin. Så gott som demokrati. Om demokratifrågan i EU-debatten.
Umeå 1997: 14 ff.
79
Ibid., s. 14 ff.
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drar till den ojämna fördelningen av makt över tid. Institutioner ses då som
attityder och politiskt beteende som skapas och verkar över tid samt då
påverkar fördelningen i samhället, exempelvis genom att ge olika grupper
och individer olika mycket inflytande över politiska processer. Över tid så
skapar strukturella normer och handlande sociala strukturer som sedan
formar aktörernas val och självuppfattningar.80
Avhandlingens utgångspunkt är att den kommunala strukturen, tillika den politiska strukturen, är auktoritativ eftersom den över tid har makt
att definiera hegemoniska kategorier som hypotetiskt kan få direkta maktmässiga konsekvenser i det lokala samhället, för medborgarna.
Det är dessa hegemoniska kategoriseringar, eller diskursiva begrepp,
som i avhandlingen ska studeras i relation till individuella identitetsformationer hos kvinnor med invandrad bakgrund. Detta innebär att jag riktar
blicken mot begrepp och innehåll som särskilt rör inkludering och marginalisering både på individnivå och på kommunalpolitisk nivå.
Botkyrka kommun ses i avhandlingen som en relativt enhetlig strukturell aktör och detta beror på två olika saker. Dels består arkivmaterialet
kring de av politiker fattade invandrarpolitiska besluten framförallt av beslutsprotokoll och inte diskussionsprotokoll, vilket har medfört svårigheter
att uttyda eventuella interna konflikter och åsiktsskiljaktighter. Dels så är
kommunen en aktör utifrån politikbegreppet som avhandlingen utgår ifrån.
Den auktoritativa makten som kommunen har att definiera politiska kategorier och praktiska alternativ, innebär processer som må vara diversifierade men vars slutresultat är enhetliga. Med detta menas att kommunens
slutgiltiga officiella beslut är att betraktas som representativa för hela
kommunen, som en strukturell enhet.

Thelen, Kathleen och Steinmo, Sven. ”Historical institutionalism in comparative
politics” i Steinmo, Sven; Thelen Kathleen och Longstreth, Frank (red). Structuring
Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge 1992: 128.
80
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Teoretiska utgångspunkter
För att uppnå avhandlingens syfte så måste empirin diskuteras utifrån olika
teoretiska ansatser. Materialet bör möta teorier som kan belysa individuella
sociala roller och vardagsstrategier, liksom teorier som kan lyfta fram innebörderna av och maktdimensionerna i politiska begrepp. För detta krävs
teoretiska ingångar som historieämnet måste hämta från andra vetenskapliga fält, vilket kan vara en utmaning. Historikern Peter Burke menar att:
Theories come in an almost infinite variety, which poses problems for
would-be users. In the first place, there is the problem of choosing between rival theories, generally on the grounds of the more or less close fit
between the general theory and the specific question the historian has in
mind. There is also the problem of reconciling the theory and its implications with the whole conceptual apparatus of the borrower.81

Den här avhandlingen i historia befinner sig ämnesmässigt i ett socialkonstruktivistiskt och till stor del postmodernt fält, där interaktion och agerande ses som grundläggande för individers och gruppers meningsskapande.
Sådana perspektiv har fått kritik för att de riskerar att alltför mycket relativisera forskningsresultaten.82 I avhandlingen gäller generaliseringsanspråken
men inom ett begränsat kontextuellt ramverk. Således säger resultaten från
det fall som studeras i avhandlingen något konkret om just det fallet.
I avhandlingen diskuterar jag hur individer och politisk struktur förhåller sig till varandra i en kommunal kontext. För att göra detta kommer
studiens teoretiska apparat att kretsa kring begreppen identitet och diskursiva begrepp.
Med identitet menas hur vi uppfattar oss själva och hur omvärlden
tolkar oss i skilda sociala situationer och kontexter. Sociologen Ervin

Burke, Peter (2005). History and Social Theory. Cambridge, Polity Press, s. 189
Thompson, Willie (2000). What happened to history? London: Pluto Press samt
Brown, Callum G (2005) Postmodernism for historians. London, Pearson.
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Goffman menade redan på 1970-talet till exempel att världen kan ses som
en teater, där individer skapar föreställningar inför andra. Han menar att
jaget använder sig av olika statiska masker för att presentera identitet för
sig själv och för andra.83
Etnologen Karl-Olov Arnstberg beskrev liknande processer i former
av kulturell tillhörighet, där individer och grupper befinner sig i och mellan
flera olika gemenskaper med tydliga gränser utåt, mot andra.84 Liksom
socialantropolgen och statsvetaren Benedict Anderson som talade om nationell identitet i form av föreställda gemenskaper, vilka skapar tillhörighet
hos invånarna i olika länder som mobiliseras vid yttre hot.85 Där till exempel Arnstberg dock såg gränser kollektiv emellan som essentialistiska kan
identifikation även ses som en ständig social konstruktion i pågående. Identiteters föränderliga gränser skapas framförallt hos var och en beroende av
kontext och situation, för att upprätthålla en mental ordning över den egna
verklighetsuppfattningen. Detta gäller speciellt i heterogena samhällen med
mycket social interaktion, som i urbana miljöer.86

Goffman, Erving (1974). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik.
Stockholm: Rabén & Sjögren.
84
Arnstberg, Karl-Olov (1986). Teori för kulturforskare. Stockholm: Carlsson
85
Anderson, Benedict (1983). Imagined communities: reflections on the origin and
spread of nationalism. London: Verso.
86
För en klassisk diskussion inom ämnet Urban studies se till exempel Bridge, Gary
& Watson, Sophie (red.) (2000). A companion to the city. Malden: Blackwell Publishing; Paddison, Ronan (red.) (2001). Handbook of urban studies. London: SAGE
och LeGates, Richard T. och Stout, Frederic (red.) (2010). The city reader. 5th ed.
London: Routledge; För diskussion om städer och sociala förändringsprocesser se
till exempel Castells, Manuel (1983). The city and the grassroots: a cross-cultural
theory of urban social movements. Berkeley: University of California Press;
Douglass, Mike och Friedmann, John (red.) (1998). Cities for citizens: planning and
the rise of civil society in a global age. Chichester: John Wiley & Sons; Miles, Malcolm; Borden, Iain och Hall, Tim (red.) (2000). The city cultures reader. London:
Routledge;; Giddens, Anthony (2003). En skenande värld: hur globaliseringen är på
väg att förändra våra liv. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag.
83

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I

53

Aleksandra Ålund har beskrivit identitetsformation i moderna och diversifierade samhällen som en ständig process av kontrastering mellan våra egna
föreställda egenskaper och föreställningen om andras frånvaro av desamma.
Hon menar att vi förstår varandra genom att känna igen vad som skiljer oss
åt, vilket endast gör kulturellt heterogena samhällen till konstruerade organisationer av olikheter.87
Identitet kan alltså betraktas som något ostabilt, som en ständig pågående process av identifiering där varken innehåll eller gränser är bestående. Zygmunt Bauman menar att identiteter i dagens samhälle är mer föränderliga än någonsin. I takt med ökade globala processer i en värld som
präglas av konstant förändring är identitet ett begrepp som bör ses som ett
ständigt skapande. Identiteten är till sin natur föränderlig allteftersom vi
befinner oss i sociala sammanhang och får nya personliga erfarenheter.
Bauman skriver att:
[…] I’d say that the ambivalence most of us experience most of the time
when we are trying to answer the question of our identity is genuine. The
confusion it causes in our minds is also genuine. There is no foolproof
recipe for resolving the troubles to which that confusion leads, and there
are no quick fixes or risk-free ways of dealing with all that. […] we will
have to confront the task of self-identification over and over again and
that the task has little chance of ever being brought to successful and
permanent satisfactory completion.88

Samtidigt som identitet kan ses som något flytande, så är det paradoxalt
nog även något som skänker oss trygghet och igenkännande. Det är vad vi
använder för att organisera oss själva i världen. Således har identitet en

Ålund, Aleksandra (1995) ”Introduction” i Granqvist, Raoul och Ålund, Aleksandra (red) Negotiating Identities. Essays on Immigration and Culture in PresentDay Europe. Amsterdam: Rodopi, s. 7-16.
88
Bauman, Zygmunt (2004). Identity: conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity Press, s. 98.
87
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kontrasterande verkan, där definitionen av mig själv och av andra sker utifrån vad jag/vi och du/de inte är. Denna uppdelning mellan ett vi och ett
dem är ett numera relativt vedertaget sätt att förstå hur individers och kollektivs identitetsprocesser ter sig. Härmed blir konstruktionen av gränsdragningar liksom uttrycken för innehållet inom gränserna viktiga för att
förstå identitetsformation, något som visats av forskare inom historievetenskapen och andra discipliner.89
Den här avhandlingen har ett liknande angreppssätt där identitet som
föränderlig process ses som en grundläggande del av bland annat det individuella medborgarskapets utformning och därmed som en avgörande faktor i olika individers aktiva strategier för inkludering och/eller marginalisering.
Analysen av det insamlade empiriska kommunala arkivmaterialet har
till syfte att klargöra Botkyrka kommuns innehåll i och målsättningar på
dess invandrar- och integrationspolitik. Med detta menas inställningar till,
kategoriseringar kring och organisering av politisk terminologi som invandrare, inkludering, integration, utanförskap och segregering. Analysen av
materialet har en tydlig inriktning där fokus hamnar på att klarlägga hegemoniska kategoriseringar och politiska förklaringsmodeller. Det politiska
källmaterialet genomgås för att finna diskursiva begrepp som påverkar
maktfördelning i samhället.
I vetenskapliga sammanhang används ibland ordet diskurs utan närmare definition av dess innehåll och det uppfattas därför inte sällan som ett
komplicerat och mångfacetterat begrepp med flera innebörder. Det beror på
att diskurs i grunden kan vara olika tvärvetenskapliga teoretiska och metodologiska ansatser som går att använda i skilda former av undersökningar.
Se till exempel Johannisson, Karin (1994) Den mörka kontinenten: kvinnan,
medicinen och fin-de-siècle. Stockholm: Norstedt; Lindberg, Anna (2001) Experience and identity: a historical account of class, caste and gender among the Cashew
workers of Kerala, 1930-2000. Lund: Lunds universitet; Ambjörnsson, Fanny
(2004) I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Stockholms universitet.
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Generellt sett kan det dock konstateras att diskurs på något vis innebär ett
bestämt sätt att se och tala om världen, där individers verklighetsuppfattningar konstruerar och konstrueras av osynliga normer vilka tar sig uttryck
i språkbruk och social praktik.90 Diskurs i den bemärkelsen innebär hos
forskaren en utgångspunkt om att världen alltid tolkas genom kulturellt och
socialt konstruerade kategorier till vilka det knyts mening, moral och värden. När diskurs används i forskning så behövs:
dels en socialkonstruktionistisk grundhållning, dels en reflexiv hållning
när det kommer till de diskurser som styr forskaren. […] Det handlar om
att göra något med sitt studieobjekt – att ge perspektiv på fenomenet, att
ge det ett meningsfullt sammanhang, och så vidare.91

Det begrepp som har betytt mest för det mer samhällsvetenskapliga och
humanistiska intresset för diskurser är det som utvecklades av Michel Foucault.92 Foucaults diskursteori utgår ifrån att diskurs är ett praktiserat språk
som även utgör en tidsbunden bestämd form för vetande och mening.
Språkbruket konstruerar bilder av verkligheten och skapar därmed även
Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori
och metod. Lund, Studentlitteratur, s. 7 ff.
91
Börjesson, Mats (2003) Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund,
Studentlitteratur., s. 25.
92
Inom språkvetenskapen har det utvecklats en diskursanalytisk metod som tar sin
utgångspunkt i språkbruket och organisering av texter. Här skiljer man mellan olika
former av situations- och mottagarebundna språkstrukturer som till exempel reklam, nyhetsjournalistik och domstolsväsendets diskurser. Språket ses inom dessa
discipliner inte bara som en informations- och kommunikationskanal, utan som ett
slags system som konstituerar den sociala världen med identiteter och relationer. På
den diskursiva nivån sker ständigt en strid om hegemoni som bidrar till att förändra
eller bevara den sociala verkligheten; förändringar i diskursen medför även förändringar i den reella världen då språket påverkar mänskliga tankesätt och handlingar.
Se Sahlin, Ingrid (1999) ”Diskursanalys som sociologisk metod” i Sjöberg, Katarina
(red.). Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund, Studentlitteratur,
s. 84 f.samt Winther Jørgensen och Phillips (2000), s.15 ff. Jfr diskursbegreppet i till
exempel Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal (1985) Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso eller Norman
Faircloughs textnära diskursanalys i Fairclough, Norman (2003) Analysing Discourse: Textual analysis for social research. London & New York: Routledge.
90
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kunskapsobjekt. Foucault menar att vi inte skulle kunna föreställa oss speciella kategorier att studera och utforska som till exempel brottslingar eller
dårar, om det inte fanns en diskurs om just dessa. I Foucaults analys hamnar makten i fokus då den skapar vår sociala omvärld och vidare även bestämmer att denna omvärld ser ut och kan benämnas på vissa sätt.93 Han
menar att diskursiva formationer exkluderar alternativa idéer från offentlighetens dagordning innan de ens fått en uttrycksform. Därmed finns flera
motdiskurser, som formas av till exempel underordnade minoritetsgrupper,
som står i kontrast till en hegemonisk diskurs som svarar för dominerande
värden och uttrycksmönster i ett specifikt samhälle under en viss tid.94
Här blir alltså kopplingen mellan makt och kunskap tydlig. Foucaults diskursiva formeringar skapar så kallade sanningseffekter som blir
historiskt utdragna utestängningssystem och som bestämmer hur världen
får beskrivas och förstås. Dessa exkluderar då andra upplevda osanna diskurser som helt enkelt inte blir tänkbara. Makt är därför både produktiv
och restriktiv och blir snävt förbunden med diskurs då sanningen aldrig kan
finnas utanför den språkliga och sociala representationen. Diskurser är
dock inte konspiratoriskt strukturella utan kan förändras och skapa ny
förståelse; våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och
förändras dessutom under historiens gång. Hos Foucault har människor
inte några inre kärnor utan snarare diskursivt formerade och kulturellt
förstådda själar som konstrueras och omkonstrueras över tid. Han menar
att subjektet inte är autonomt utan skapas i diskurser; språket talar genom
personen och inte vice versa.95
För Foucault är det därmed inte intressant att fråga huruvida något
är sant eller falsk, snarare ligger forskningsfokus på att analysera hur upp-

Foucault, Michel (2003). Abnormal: lectures at the Collège de France, 1974-1975.
New York: Picador. Se även Nilsson, Roddy (2008) Foucault: en introduktion.
Malmö: Égalité samt Winther Jørgensen och Phillips 2000: 15 ff.
94
Sahlin (1999), s. 84 ff.
95
Börjesson (2003), s. 34 ff.
93
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levelsen av sanning skapas inom diskurser som varken är sanna eller falska.96
Att forska kring diskurs som historiker blir ofta att ansluta sig till
den mer foucaultianska traditionen av begreppet. Framförallt sedan 1990talet har forskare använt begreppet flitigt för att analysera talet och praktiken i speciella samhälleliga kontexter och för att se diskursernas förutsättningar samt de sociala konstruktioner av verkligheten som de skapar och
bevarar.97 Även den här avhandlingen ämnar använda diskurs på det sättet.98
Som forskare är det inte ovanligt att rygga tillbaka inför det som
diskursanvändandet ibland verkar antyda; att verkligheten finns och alltid
bara har funnits i våra huvuden som idéer. Men att studera diskurser innebär att belysa det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna ha
sagts. Att studera diskurser är att se på gränser för vad som är socialt och
kulturellt accepterat och vidare vad som inte är det i vissa givna sammanhang. Användandet av diskurser synliggör vem som får komma till tals och
vem som inte får möjlighet att tala samt visar på förändring och konflikter
kring diskursiva hegemonier.99

Som forskare kan man därför genom

diskursanvändning fokusera på varför något uppfattas på ett visst sätt och
vad detta får för följder istället för vad något verkligen är. Empirin som
Winther Jørgensen och Phillips (2000), s. 21.
Sahlin (1999), s. 89. Exempel på sådana studier är exempelvis Öhlund, Thomas
(1997). Normaliseringspraktiker i det moderna samhället. En diskursanalys av åtta
sociala ungdomsprojekt. Umeå, Umeå universitet samt Häger, Andreas (2001).
Religion, rock och pluralism. En religionssociologisk studie av kristen diskurs om
rockmusik. Uppsala, Uppsala universitet; Holgersson, Ulrika (2005). Populärkulturen och klassamhället: arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900talet. Lund: Lunds universitet;; och Olausson, Ulrika (2005). Medborgarskap och
globalisering: den diskursiva konstruktionen av politisk identitet. Örebro: Universitetet.
98
Foucault skrev själv i ett flertal skrifter om just Islam i relation till kvinnor och
män, när han under 1970-talet besökte Iran och såg konsekvenserna av den Iranska
revolutionen på nära håll. Se Afary, Janet & Anderson, Kevin (2005). Foucault and
the Iranian Revolution: gender and the seductions of Islamism. Chicago: University
of Chicago Press.
99
Sahlin (1999), s. 21 ff.
96
97
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utgör grunden för diskursteoretiskt arbete kan aldrig tala för sig själv utan
måste presenteras och förstås inom ramen för en problematisering, något
som borde borga för en intressant och spännande forskningsprocess. Här:
gäller det alltså att göra något med sitt empiriska material, och inte bara
lägga fram den så som den såg ut efter insamlandet. Med de många
tänkbara jämförelsepunkterna som öppnas upp, blir det möjligt att bedriva kreativt forskningsarbete. […] Valet är forskarens, som behöver
förstå det inringade som något.100

Att forska om diskursiva begrepp handlar alltså inte om att ge upp vetenskaplig säkerhet. Det handlar snarare om att vara metodologiskt och teoretiskt öppen, i det här fallet gör jag det genom att använda både muntligt
och skriftligt källmaterial. Materialen analyseras och kompareras sedan i
samma teoretiska kontext.
Den här avhandlingen tar avstamp i Focaults sätt att se på diskurser
och ämnar granska de hegemoniska, diskursiva begrepp om och kring migranter som förekommer inom den kommunalpolitiska strukturen.

Begreppsdefinitioner
Migrant/invandrad kvinna
Som forskningsläget visar så finns det ett inneboende problem i att prata
om och använda termen invandrare, eftersom det begreppet numera är
väldigt laddat med ofta negativt meningsbärande och symboliskt innehåll.
Flera forskare söker numera undvika begreppet, annat än som studerbar
vardagsretorisk empiri.101
Börjesson (2003), s. 24. Kursiverat i originalet.
Se till exempel Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (2009) ”Inledning” i
Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.) Migration och etnicitet: perspektiv
på ett mångkulturellt Sverige. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s.15-16.
100

101

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I

59

I den här studien används som forskningstermer istället de mer neutrala
begreppen migrant eller invandrad kvinna, ord som endast betecknar att
individen i fråga har vid något tillfälle emigrerat från ett land till ett annat.102 Begreppet migrant eller beskrivningen invandrad har i avhandlingen
ingen på förhand givet innehåll utom just detta. Det finns heller inte på
förhand

något

antaget

motsatsförhållande

mellan

begreppen

mi-

grant/invandrad kvinna och svensk i avhandlingens utgångspunkter. Termen invandrare återkommer dock som empiriskt begrepp, både i det muntliga materialet och i det politiska källmaterialet, och förekommer därför i
avhandlingen som en del av dess studieobjekt.
Marginalisering
Med marginalisering menas i avhandlingen en process av uteslutande. Det
handlar både om hur kommunen officiellt ser på och behandlar marginalisering, men även om individuell marginalisering hos olika individer och
grupper med invandrad bakgrund.
Avhandlingen skiljer därför mellan strukturell marginalisering (bostadslöshet, arbetslöshet, språkbrister) och social marginalisering (stereotypisering, stigmatisering, diskriminering) Avhandlingen gör även skillnad på
självvalt respektive påtvingat uteslutande.
Den här avhandlingen utgår ifrån att marginalisering är ett komplext
och föränderligt begrepp som rymmer både strukturellt utanförskap och
sociala strategier för avståndstagande.
Inkludering
I avhandlingen ses inkludering som något relationellt och kontextuellt, liksom det kan handla om social eller strukturell inkludering. Innehållet i begreppet inkludering kan se olika ut beroende på vems perspektiv som tillMigrant kan även beteckna en person med utländsk bakgrund, som inte själv har
invandrat. I den här avhandlingen har dock samtligt informanter själva flyttat från
ett land till ett annat.
102
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lämpas. Därför skiljer avhandlingen på den kommunala synen på inkludering och den individuella, varierande upplevelsen av inklusion.
Kultur
Kultur ses i inte avhandlingen något stängt eller essentialistiskt fenomen.
Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen har i en numera välkänd skrift
dekonstruerat teorin om att kulturell identitet och att de uttryck som den
för med sig skulle vara beständiga. Tanken om enhetliga, isolerade kulturella öar som människor väljer mellan utgör en slags kulturrelativism som
riskerar att ge en förenklad och felaktig bild av den komplexa, sociala dynamiken som sker i den kontinuerliga process då individer medvetet skapar
sina identiteter. Eriksen förespråkar en kulturell pluralism som innebär ett
avståndstagande från en oföränderlig specifik kulturell identitet.103 Avhandlingen delar denna utgångspunkt om att kultur och kulturell identitet inte är
produkter av fasta gränser utan snarare konstruktioner som ständigt förändras beroende på kontext, tid och situation.
Jag delar Aleksandra Ålunds uppfattning i hennes forskning om
invandring och migranter som ”anti-kulturell” i den bemärkelsen att kultur
inte automatiskt tillskrivs bestämda egenskaper, eller att dessa egenskaper
inte per definition utgör en prioriterad förklaring till det som uppfattas som
annorlunda av majoriteten. Avhandlingen utgår ifrån att kultur formas och
omformas i en dynamisk kontext i sociala sammanhang. Kultur aktualiseras
Hylland Eriksen, Thomas (1999). Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken
om kulturell renhet. Nora: Nya Doxa. Se även Eriksen, Thomas Hylland (1993)
Ethnicity and nationalism: anthropological perspectives. London: Pluto Press. Detta
kan även kopplas samman med begreppet rasifiering som det används av sociologerna Diana Mulinari och Anders Neergaard. Rasifiering innebär antaganden om
kulturell essentialism som något oföränderligt sammanbundet med etnicitet och
nation. Med detta menas processer genom vilka människor, ofta invandrare eller
barn till invandrare, ses som annorlunda eller avvikande på grund av antaganden
om bland annat deras kulturella och etniska skillnader. Den uppdelning mellan dem
och samtidigt ett vi, där nationstillhörighet är centralt, som uppstår banar väg för
nya former av kulturell rasism i dagens samhälle. Invandrarskap riskerar att bli
liktydigt med utanförskap. Se Mulinari, Diana och Neergaard, Anders (2004) Den
nya svenska arbetsklassen. Rasifierade arbetares kamp inom facket. Umeå: Boréa.
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på olika sätt i skilda situationer och kan vara väldigt betydelsebärande.104
Begreppet ska i avhandlingen ses som individuellt konstruerat och kontextberoende.
Etnicitet
Etnicitet sågs tidigare som något ursprungligt och biologiskt. Antropologen
Fredrik Barth introducerade dock synen på etnicitet som ett konstruerat
fenomen i slutet på 1960-talet.105 Sedan dess har det synsättets spridits och
det har använts av forskare som en del av en social organisation som aktualiseras av grupper när de interagerar med andra. Det menas att etnicitet är
en del av en kulturell konstruktion som för den sakens skull inte saknar
betydelse i identitetsformation.106
Även i föreliggande studie betecknar etnicitet ett konstruerat fenomen i förändring. Här använt både som föreställningar om och upplevelsen
av människors och gruppers ursprung, historia och språk. Liksom kulturbegreppet ovan så används inte etnicitet i den här avhandlingen för att beteckna något a priori definierat viktigt fenomen. Snarare är det, om det
förekommer hos informanterna, en del av en stor mängd föränderliga identifikationsfaktorer. Dock kan etnicitet vara bestående under längre perioder.
Se Ålund, Aleksandra och Alinia, Minoo (2011) ”I skuggan av kulturella stereotypier: perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige” i Sociologisk forskning. 2011(48):2, s. 43-64 samt Hertzberg, Fredrik (2006).
”Aleksandra Ålund och den anti-kulturella vändningen i svensk IMER-forskning” i
Mulinari, Diana & Räthzel, Nora (2006). Bortom etnicitet: festskrift till Aleksandra
Ålund. Umeå: Boréa, s. 119-130. Jfr Bonell, Victoria E. och Hunt, Lynn (red.)
(1999). Beyond the Cultural Turn. New directions in the Study of Society and Culture. London: University of California Press.
105
Barth, Fredrik (red.) (1998[1969]). Ethnic groups and boundaries: the social
organization of culture difference. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press.
106
Se till exempel Hutchinson, John & Smith, Anthony D. (red.) (1996). Ethnicity.
New York: Oxford University Press; Arnstberg, Karl-Olov (red.) (1996). Boja eller
befrielse?: etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. Se även till exempel Diaz, Jose Alberto (1993). Choosing integration: a theoretical and empirical study of the immigrant integration in Sweden. Uppsala: Uppsala University Press.
104
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Materialens analysmetoder
Det muntliga materialet har allra först transkriberats, både för att nedteckna exakt vad som sades under samtalens gång och för att bygga upp en
skriftlig organisationsstruktur att arbeta vidare med. Jag har valt att föra
över samtalen helt ordagrant, utan att korrigera grammatik eller ordföljd
för att kunna återge dialogerna så verklighetstroget som möjligt.
Själva analysen av materialet kännetecknas av att jag letar efter identiteter och identifikationer hos informanterna i enlighet med avhandlingens
huvudfrågor och syfte. Det innebär att materialet har gåtts igenom för att
finna individuella och kollektiva identifikationsprocesser om migrantskapets dimensioner, där fokus har lagts på informanternas upplevelser, erfarenheter och känslor i berättelserna. Strategier och positioneringar analyseras. Likaså har materialet studerats kontextuellt som förankrat i vissa tider,
situationer och sammanhang. Jag har utgått ifrån vad som uttalas, hur det
sägs och vad som inte uttrycks och vidare utforskat hur dessa olika samtalsaspekter kan vara meningsbärande. Vad säger informanterna? Hur berättar de om sina livserfarenheter? Varför? Vad betyder det sagda för dem?
Vad berättar svaren om individernas förhållande till sig själva, till olika
kollektiv och till samhället i stort?
I det här fallet är jag medskapare till materialet eftersom jag samtalar
med informanterna. De frågor jag ställer och det sättet jag ställer dem på,
liksom min egen person, påverkar de svar som ges. Det är väldigt viktig att
vara medveten om detta i forskning som använder muntligt material. Mina
frågor kretsar både kring informanternas hågkomster av dåtiden liksom
deras upplevelser av nutiden. Eftersom intervjuerna gjordes år 2008, så
finns här en tidsdiskrepans mellan de två olika materialen. Jag anser dock
inte att detta är ett problem eftersom informanternas berättelser används i
avhandlingen som minnen. Deras värde ligger just i det partiska och tendensiösa, det vill säga i den personliga informationen som de innehåller.
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Det som är av betydelse för analysen av berättelserna är att sätta in dem i
2008 års samhällskontext.107
I det här fallet innebär analysen att det empiriska materialet genomgås kring temana inkludering och marginalisering. Dessa teman bryts sedan
ner i olika beståndsdelar som återkommer hos informanterna som till exempel moderskap, nätverk, ålder, bakgrund, framtidsbild, religion och tradition. Samtliga informanterna önskade vara anonyma varför de i den empiriska analysen benämns med bokstavs- och sifferkombinationer.
Det politiska arkivmaterialet har genomgåtts för att hitta återkommande och meningsbärande uppfattningar, här benämnda diskursiva begrepp. Dessa har sedan analyserats tillsammans och i sina respektive kontexter för att avgöra vad de kan betyda, hur de används och vilka maktkonsekvenser detta får i den kommunala politiken under den studerade tidsperioden.

Studiens bidrag
Som forskningsläget har visat så återfinns studier av invandrade kvinnors
och deras inkludering och/eller marginalisering inom flera olika vetenskapliga områden men sällan i relation till en specifik lokalpolitisk struktur eller
i ett längre historiskt perspektiv.
Följande avhandling utgör ett försök till att sammanfoga dessa olika
delar och att studera relationen mellan invandrade individer och kommunalpolitisk struktur under en viss tidsperiod, för att på det viset skapa nya
perspektiv. Det har tidigare påpekats att det behövs mer forskning om storstadsförortens moderna historia och då framförallt sådan som fokuserar
bland annat på ut- och invandring, kvinnor och män samt uppfattningar
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om den ”farliga förorten”.108 Här finns luckor inom historievetenskaplig
forskning som avhandlingen kan fylla.
Likaså har det argumenterats att det finns fördelar med ett intersektionellt perspektiv i historisk forskning eftersom det kan utgöra en väg till
fördjupad förståelse av de historiska sammanhangens komplexitet. 109
Avhandlingens huvudsakliga fokus blir mångvetenskapligt och kan
därför synliggöra aspekter av invandrade kvinnors samhälleliga inkludering
eller marginalisering som annars riskerar att bli förbisedda. Genom att studera invandrade kvinnor och kommunens utveckling i ett kontextuellt
sammanhang så kan avhandlingen öka förståelsen för de många olika faktorerna som påverkar inkludering och marginalisering, liksom kritiskt
granska integrationsrelaterade begrepp som förekommer inom politiska,
mediala och sociala sammanhang. Inkludering och marginalisering är processer som sträcker sig över längre tidsperioder. För att förstå och tyda
dessa är det historiska perspektivet centralt.
Framtidsforskare menar att just den historiska utvecklingen utgör ett
viktigt bollplank att studsa hypotetiska framtidsscenarier mot, inte för att
hitta absoluta svar om vad som komma skall utan för att avslöja hur historiska trögrörliga strukturer eventuellt kan fortsätta framåt i tiden.110 Migration är idag är global och omfattande. En högst aktuell fråga även framöver
blir hur möten mellan invandrade individer och styrande system kan se ut.
Den här avhandlingen kan bidra där.

108
Kåring Wagman, Anna (1999). Sätt utkanten i centrum! Att forska om Stockholmsförorternas historia. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet.
109
Tolvhed, Helena. ”Intersektionalitet och historievetenskap” i Scandia, nr 2010:1.
110
Florin, Christina (2003) “Historia – en väg till framtiden” I Florin, Christina och
Lundqvist, Torbjörn (red.) Historia – en väg till framtiden? Perspektiv på det förflutnas roll i framtidsstudier. Stockholm: Institutet för framtidsstudier.
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Avhandlingens disposition
Avhandlingen är disponerad enligt följande mönster. Efter detta inledande
kapitel följer en kortare bakgrund i kapitel två som tjänar till att sätta in
avhandlingens fokus i ett historiskt, statligt och globalt sammanhang.
I kapitel tre påbörjas avhandlingens första empiriska undersökning.
Här görs en strukturell uppspaltning av informanterna för att själva intervjustoffet ska kunna förstås i en kontext. I kapitel fyra följer sedan en
genomgång av vad informanterna säger kring inkludering och marginalisering i intervjuerna. Huvuddragen i samtalen sammanfattas i slutet av kapitlet, där individernas identiteter och identifikationer i relation till inkludering och marginalisering diskuteras.
I kapitel fem inleds avhandlingens andra empiriska undersökning.
Kapitlet är en faktanära historisk redogörelse för Botkyrka kommuns omfattande invandrar- och integrationspolitiska utveckling 1972-2002, vilken
sammanfattas på slutet. Kapitel sex utgör en djupdykning ner i olika material som nämnts i kapitel fem, för att leta efter för kommunen meningsbärande formuleringar. Här sker alltså en diskussion kring diskursiva begrepp
i den kommunala apparaten.
Kapitel sju utgör en sammanfogning av resultaten från de empiriska
kapitlen, där en diskussion utspridd på olika tematiska delkapitel diskuterar
avhandlingens grundfrågor och visar på dess resultat. Kapitel åtta fungerar
som avhandlingens epilog där resultaten diskuteras i en internationell kontext och där aktuella frågor för fortsatt forskning inom området ställs.
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2

BAKGRUND

Inledning
Avhandlingens studerar kommunal invandrar- och integrationspolitisk utveckling, den individuella upplevelsen av livet som migrant samt om mötet
mellan dessa två. Här behövs en kontextuell förståelse för de nationella och
internationella processer som lett fram till studiens tidsperiod och aktuella
ämnesfokus. Nedan följer därför ett kapitel som sätter in avhandlingen och
dess innehåll i ett vidare sammanhang.

Internationell migration och kvinnor
Global migration under efterkrigstiden har beskrivits som en förflyttning av
människor i en viss riktning. Migrationen har ur framförallt ett ekonomiskt
perspektiv skett från periferi till centrum, där migrationsavstånden till slutdestinationen Europa har ökat med tiden. Den traditionella och tidiga migrationen från södra Europa mot mellersta och norra kontinenten minskade
successivt under perioden, medan invandringen från områden som Afrika,
Asien och Mellanöstern istället ökade. 111 Sedan 1990-talet har invandringen till Europa från framförallt f.d. Jugoslavien och Mellanöstern dominerat.
Denna utveckling har medfört, har det argumenterats, att minoritetsgrupper
i Europa numer tydligare skiljer sig från de infödda vad gäller till exempel
kultur och traditioner. Dessa grupper blir mer synliga i samhället än vad de
sydeuropeiska migranterna var tidigare.112
Den migration som skedde under tidig efterkrigstid var i huvudsak
dominerad av män som förflyttade sig i strävan efter fler arbetstillfällen och
Hammar, Thomas (2010) ”Introduction to European immigration policy: a comparative study” i Martiniello, Marco & Rath, Jan (red.) (2010). Selected studies in
international migration and immigrant incorporation. Amsterdam: Amsterdam
University Press, s. 45-58 (Observera att kapitlet är en återpublicering och utgör
introduktionen till Hammars bok med samma namn som utkom år 1985).
112
Hammar (2010), s. 45-58.
111
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bättre ekonomi. Sedan 1980-talet har dock europeiska flyttningsmönster
kommit att innehålla mer kvinnliga emigranter: en del av denna ökning
beror på att kvinnor har flyttat efter sina män som redan finns i mottagarländerna. De är anhörigmigranter som flyttar för att återförenas med sina
familjer. En ökande grupp kvinnor som utvandrar är under den här perioden dock de som gör det självständigt på grund av ekonomiska anledningar
eller flyktingskäl. Likaså visar olika europeiska legaliseringsprocesser under
de senaste decennierna att gruppen papperslösa arbetskraftsmigranter till
relativt stor del består av kvinnor.113
För vissa invandrade kvinnor blir migrationen en möjlighet att få ett
kvalificerat yrke inom en viss specialiserad bransch, som till exempel inom
sjukvården eller inom lärarkåren. För många blir dock migrationen till ett
annat land istället en slags devalvering av de egna yrkeskunskaperna och
arbetstillfällena. Olika former av strukturell diskriminering hindrar många
invandrade kvinnor från att erhålla arbete medan de som blir anställda ofta
hamnar i lågavlönade yrkeskategorier med dåliga arbetsförhållanden.
Det har argumenterats att migrationsteori i huvudsak har osynliggjort just kvinnors internationella förflyttningar liksom deras bidrag till
mottagarländernas ekonomiska och sociala utveckling. Genom att inte omformulera teoretiska utgångspunkter och ändra praktiska studier kring
internationell migration så har invandrande kvinnor hamnat utanför kartläggningar av och förståelsen kring ut- och invandringsprocesser. Migrationsstudier har tidigare till viss del saknat ett genusperspektiv.114

Kofman; Phizackles; Raghuram och Sales (2000), s.1-7.
Ibid, s. 192-196. Se även Wright, Caroline (2000) ”Gender Awareness in Migration Theory” I Willis, Katie & Yeoh, Brenda S. A (red.), Gender and migration.
Cheltenham: Edward Elgar, s. 2-23.
113
114
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Invandring till Sverige efter andra världskriget
Från att tidigare ha varit ett land med omfattande emigration blev Sverige
under efterkrigstiden ett land med stor invandring och industriell expansion.
Under 1940- och 50-talen anlände tekniker och yrkesutbildade arbetare som anställdes vid industrierna men även stora grupper kvinnor kom
till Sverige från övriga Europa för att arbeta inom hotell- och restaurangbranscherna eller som hembiträden.115 Under 1950- och 60-talen skedde
dock en förenkling av arbetsmomenten inom industrin som medförde möjligheten att anställa okvalificerad utländsk arbetskraft och under slutet av
1960-talet skedde därför en stark urbanisering i Sverige där ett stort antal
människor från landsbygden liksom arbetskraftsmigranter från bland annat
Finland och Grekland sökte sig till växande industristäder.116 Parallellt med
denna befolknings- och arbetsmässiga expansion skedde, på grund av den
dåliga svenska bostadsstandarden och trångboddheten, en modernisering
där innerstadshus skulle saneras och befolkningen skulle flytta ut till bättre
bostäder i städernas ytterområden. I svensk politik fastställdes att bostadsbyggandet skulle prioriteras och genomföras som en allmän välfärdspolitik;
alla skulle ha råd att bo i en rymlig, funktionell och välutrustad lägenhet.117
Resultatet blev att riksdagen 1965 beslutade att bygga en miljon nya lägenheter i bland annat Stockholm, Malmö och Göteborg under tio år för att
tillgodose både politikernas och arbetarbefolkningens bostadskrav.118
Det dröjde dock inte länge förrän kritiken växte mot både de nya
bostadsområdenas fysiska utformning som ansågs vara förtryckande i sig
och mot dess invånare som ansågs präglas av passivitet, maktlöshet och
Lundh, Christer (2005) Invandringen till Sverige. Stockholm: SNS förlag, s. 23.
Ibid s. 24 ff.
117
Ericsson, Urban; Molina, Irene och Ristilammi, Per-Markku (red.) (2002) Miljonprogram och media. Föreställningar om människor och förorter. Integrationsverket, Norrköping, s.10 f.
118
Öresjö, Eva (1996) Att vända utvecklingen. Kommenterade genomgång av aktuell forskning om segregation i boendet. SABO, rapport nr 57, s. 7 f.
115
116
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isolering. Flera olika larmrapporter skrevs om områdenas sociala och ekonomiska problem varpå de kom att få dåligt rykte och betraktas som symboler för misslyckat samhällsbyggande bland politiker, allmänhet och i
media. Studierna hade en utgångspunkt i den deterministiska tanken att
döda strukturer påverkade människor negativt tills de blev passiviserade.119
Sviktande konjunkturer under 1970-talet ledde till en restriktivare
syn på värvningen av utländsk arbetskraft och för utomnordiska utlänningar som inte kunde uppvisa flyktingskäl blev det svårt att etablera sig i Sverige. Efterkrigstidens arbetskraftsinvandring ersattes av flyktingmottagande
och viss anhöriginvandring. Under de kommande åren anlände bland andra
politiska flyktingar och under 1980-talet växte flyktingströmmarna ytterligare.120 Under 1990-talet präglades invandringen främst av flyktingar och
deras anhöriga.
År 2000 var 1 003 798 personer i Sverige födda i utlandet vilket utgjorde 11,3 procent av befolkningen. Av dessa var 609 189 svenska medborgare. 284 449 var inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar. Sammanlagt det året så var 14,5 procent av befolkningen födda utomlands eller
hade båda föräldrarna födda i andra länder. Samma år invandrade 58 659
personer till Sverige.121
Migranter och flyktingar har ofta av svenska myndigheter blivit hänvisade till miljonprojektsområden, de är utspridda geografiskt över landet
men en viss koncentration finns i storstadsområdena.122 Miljonprojektsområdenas redan stigmatiserade stämpel och socioekonomiska särskiljning har
119
Ristilammi, Per-Markuu (1994). Rosengård och den svarta poesin. En studie av
modern annorlundahet. Stockholm: Diss. Stockholm: B. Östlings bokförlag Symposion, s. 12 ff.
120
Svanberg, Ingvar och Tydén, Mattias. (1990) ”Invandringen genom tiderna” i
Lindberg, Gunilla (red.). ”Sicken turk”. Om invandrarnas svenska historia. Stockholm: Riksförbundet. för hembygdsvård, s. 24 ff.
121
SCB. Befolkningsstatistik i sammandrag 1960 – 2008.
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx; granskad 2012-02-10.
122
Hjelm, Katarina (2003) ”Migrationens konsekvenser för hälsan” i Ekberg, Jan
(red.). Invandringen till Sverige -orsaker och effekter. Årsbok från forskningsprofilen AMER. Växjö: Växjö Univ. Press, s. 55f.
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därmed successivt fått en koppling till migranter som även har lett till en
etnisk segregering.123
Att miljonprojektsområdenas konstruktion skedde efter en period av
omfattande arbetskraftsinvandring och precis före en period av minst lika
stor flykting- och anhöriginvandring är en viktig anledning till varför just
dessa områden hamnar i centrum av etniska segregationsförlopp, har det
argumenterats. Invandrade personers brist på valmöjligheter och mångas
önskemål om trygghet och gemenskap under tiden efter invandringen, liksom den svenska befolkningens reaktioner på ett snabbt växande antal
migranter i grannskapet, är faktorer som bidrar till boendesammansättningen av ett område.124
De platser som brukar nämnas då det talas om etniskt segregerade
områden i Stockholmregionen är exempelvis Tensta och Rinkeby i Spånga
kommun samt Alby, Fittja och Hallunda-Norsborg i Botkyrka kommun.125

Öresjö (1996), s. 23 ff.
Andersson (1998) s. 8 f.
125
Öresjö (1996), s. 9 samt Andersson (1998), s. 9.
123
124
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Statliga invandrarpolitiska riktlinjer126
År 1974 kom den statliga Invandrarutredningens huvudbetänkande, Invandrarna och minoriteterna. Invandrarutredningens betänkande utgjorde
grundval för de principer och särskilda åtgärder som successivt genomfördes i den svenska invandrarpolitiken under de kommande åren.127
Under 1975 kom sedan en regeringsproposition som för första gången tog upp principiella punkter vad gällde den svenska invandringen och
den svenska invandrarpolitiken, Regeringens proposition om riktlinjer för
invandrar- och minoritetspolitiken. De frågor som fokuserades här centrerades kring teman som arbetsmarknad, bostad, socialisation, kultur, utbildning, föreningar och trossamfund, medinflytande och medborgarskap, information och opinionsbildning, ansvarsfördelning och samordning samt
tolkning och översättning.128 Samma år kom en annan regeringsproposition
som föreslog kommunal rösträtt för invandrare.129
Propositionerna antogs av en enig riksdag och reformerna trädde senare i kraft. Målen för den svenska invandrarpolitiken formulerades utifrån
regeringens förslag om de tre begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan.
År 1980 beslöt den svenska regeringen återigen att låta göra en översyn av frågor rörande invandringen och invandrarnas situation i Sverige. I
uppdraget ingick en precisering av valfrihetsmålet och en analys av minoritetsbegreppet. Under ledning av den så kallade invandrarpolitiska kommit-

Notera att detta delkapitel inte utgör en heltäckande historik, utan gör historiska
nedslag i den svenska statliga invandrar- och integrationspolitiska utvecklingen
under 1970-, 1980-, 1990- och 2000-tal. Detta för att ge en generell bild av den
nationella utvecklingsprocessen under tidsperioden. Avhandlingen kommer inte att
beröra utvecklingen av den svenska invandringspolitiken. För diskussion om statliga
invandringspolitiska policyprocesser som utlänningslagstiftning mm. under avhandlingens undersökningsperiod, se till exempel Spång, Mikael (2008). Svensk invandringspolitik i demokratiskt perspektiv = Swedish immigration policy and democratic
legitimacy. Malmö: IMER, Malmö University.
127
Invandrarutredningens huvudbetänkande, SOU 1974:69.
128
Se Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken
mm 1975:26; Invandrarna och minoriteterna.
129
Se Regeringens proposition om kommunal rösträtt för invandrare, 1975/76:23.
126
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tén (IPOK) samlades en särskild referensgrupp med företrädare för invandrar- och minoritetsorganisationer.130 Under 1982 sammanställdes därför
den första rapporten av sitt slag rörande den svenska invandringspolitikens
uppbyggnad och innehåll, den statliga utredningsrapporten Invandringspolitiken. Bakgrund.131
Delbetänkandet av invandrarpolitiska kommittén sammanfattade
vad som hade skett med den svenska invandringspolitiken sedan mitten på
1970-talet. Betänkandet kunde bland annat konstatera att ett ”omfattande
reformarbete har […] bedrivits i Sverige under 1970-talet i syfte såväl att
reformera utlänningslagstiftningen som att förstärka invandrarnas och de
etniska minoriteternas ställning.”132 Detta reformarbete hade fokuserats på
vikten av att etniska minoriteter och invandrare skulle ges möjlighet att
behålla ett eget kultur- och samfundsliv.133
Man understryker även hur invandringen till landet har ändrat karaktär och nu till stor del består av flyktingar, vilket ställer nya krav på
samhället. Man poängterar också här samtidigt att betänkanden kring utlänningslagstiftningen har lett till att riksdagen antagit förslaget till en ny
utlänningslag som anpassats till de senaste årens invandringsförändringar.
Den nya lagen förstärker bland annat skyddet för flyktingar.134
Invandrarpolitiska kommittén trycker även på att invandringen bidragit väsentligt till svensk arbetsmarknad och därmed till den svenska
välståndsutvecklingen liksom främjat Sveriges internationella kontakter och
bidragit till nya kulturdrag.
Sammanfattningsvis konstaterar betänkandet att det vara nödvändigt att
precisera de politiska målen ytterligare, framförallt vad gäller samhällets
Enligt regeringens bemyndigande den 5 juni 1980. Invandrarpolitiska kommittén
betecknades som A 1980:04 och dess direktiv som Dir, 1980:48. För detaljerad
beskrivning se Om invandrarpolitiken. Regeringens proposition 1985/86:98, s. 8.
131
Invandringspolitiken. Bakgrund. SOU 1982:49, s. 3
132
Ibid, s. 312 ff.
133
Ibid.
134
SOU 1982:49, s. 312. Se proposition 1979/80: 96 samt Riksdagens skrivelse
1979/80:378.
130
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strävan mot ekonomisk och social jämlikhet samt invandrares rätt till bevarandet av sin kulturella identitet. Man menar även att valfrihetsmålet inte
får tolkas som ”ett godtagande av sådana värderingar som starkt avviker
från den grundsyn som kommer till uttryck i lagstiftning rörande t.ex. jämställdhet mellan kvinnor och män […]”. Här, menar kommittén, bör man
precisera målformuleringarna för invandrar- och minoritetspolitiken.135
Betänkandet ledde till att en kommitté fick i regeringsuppdrag att
göra en ny översyn av frågor rörande invandringen och invandrarnas situation i Sverige. Dess slutbetänkande kom under 1984 och lade grund för
regeringens proposition 1985/86:98 Om invandrarpolitiken.136 I propositionen lämnas förslag om en ny lag mot etnisk diskriminering och om inrättandet av en särskild ombudsman mot etnisk diskriminering.137 Propositionen antogs av riksdagen. Regeringen konstaterade i propositionen att Sverige var på väg att bli ett mångkulturellt samhälle och att detta sågs från
statligt håll som en positiv utveckling.138
Det har argumenterats att Sverige under den här perioden grundlade
den politik som skulle gälla för invandrarna som befann sig i landet. Härmed var Sverige i en nordisk kontext tidigt ute med att formulera en integrationspolitisk apparat. I och med utvecklingen under den här perioden så
bröt regering och riksdag med en tidigare i Sverige rådande assimileringsinriktad utlänningspolitik, som byggt på en föreställning om nödvändigheten av en svensk kulturell enhet.139
I regeringens proposition 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden –
från invandrarpolitik till integrationspolitik, slås det fast att regeringen
SOU 1982:49, s. 316.
Se Invandrar- och minoritetspolitiken. SOU 1984:58, I rätt riktning – etniska
relationer i Sverige. SOU 1984:55 samt Regeringens proposition om invandrarpolitiken. 1985/85:98.
137
Regeringens proposition 1985/86:98, s. 2-3.
138
Ibid., s. 15. Detta konstaterades av regeringens dåvarande invandrarminister
Anita Gradin.
139
Borevi, Karin ”Svensk invandrarpolitik under (om)formulering” i Politica: Tidsskrift for politisk videnskab, Bind 30, 1998:2, s. 168-182.
135
136
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numera tar mångfald som utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsnivåer och områden:
Målen för integrationspolitiken skall vara lika rättigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap
med samhällets mångfald som grund och en samhällsutveckling som
kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett
bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för. Det integrationspolitiska arbetet skall särskilt inriktas på att ge stöd till individers egen
försörjning och delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet
och rasism.140

I propositionen föreslår regeringen att en ny myndighet ska inrättas med
ansvar för att ”integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika
samhällsområden samt för att aktivt stimulera integrationsprocesserna i
samhället”.141 Denna myndighet ska bland annat ha ansvar för att nyanlända invandrare får stöd för sin integration i det svenska samhället. Vad gäller
relationen mellan staten och kommunerna så föreslår propositionen att
kommunerna även i fortsättningen bör anordna introduktion för skyddsbehövande och andra invandrare som de får särskilda statliga bidrag för.
Dock bör denna introduktion orienteras mot ett mer individcentrerat perspektiv, med utgångspunkt i den enskilda individens behov och förutsättningar och i hög grad utformas tillsammans med den enskilde.142
Arbetet framhävs som en central faktor ur både sociala och ekonomiska
perspektiv, då det möjliggör för individen att delta i ett samhälleligt och
socialt sammanhang. Dock påpekas att arbetslöshet slår hårdare mot per-

Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik.
Regeringens proposition 1997/98:16, s. 1.
141
Ibid., s. 2.
142
Ibid.
140
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soner med utländsk härkomst än mot infödda svenskar på grund av strukturomvandling, samhällsekonomisk utveckling och förhållningssätt till och
kunskaper om de arbetssökande. Här understryks problematiken med att
många invandrares kompetens och resurser därmed inte utnyttjas; i ett allt
mer internationaliserat samhälle skulle betydande vinster kunna göras genom att ta tillvara det humankapital som finns bland invandrarbefolkningen i form av språkkunskaper och nätverk i andra länder. Regeringens bedömning är att samhällelig mångfald bör genomsyra arbetslivet och för
detta behövs attitydförändringar både i arbetslivet och i samhället som
helhet. Det konstateras att staten har ett särskilt ansvar som föredöme i
denna strävan.143
Vad gäller medborgarskap och delaktighet så påpekar propositionen
att sociala och andra rättigheter har utvidgats till att omfatta utländska
medborgare. Dock finns fortfarande avgörande skillnader; endast svenska
medborgare har rätt att rösta i riksdagsvalen och är valbara till riksdagen.
En invandrare kan därför inte delta i hela den politiska processen förrän
han eller hon har förvärvat svenskt medborgarskap.
I propositionen understryks att det svenska kulturarvet alltid har påverkats av impulser utifrån och mångfalden bör synliggöras genom att kulturinstitutionerna strävar efter en heterogen personalsammansättning.144
Propositionen ägnar ett särskilt avsnitt till så kallade utsatta bostadsområden. Regeringen slår fast att en fortsatt satsning på dessa områden bör
göras under de kommande åren då ett mindre antal bostadsområden bör få
möjlighet att vidareutveckla sitt arbete och därigenom kunna fungera som
nationella exempel. Propositionen menar att trots införandet av Hela Sverige-strategin 1984 som åstadkom en något mer utjämnad geografisk fördelning över landet så kvarstår en betydande geografisk koncentration av de
flesta utlandsföddas bosättning i Sverige. Hälften av de utlandsfödda åter-

143
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fanns under propositionens tillkomst i endast elva kommuner och merparten av dessa bodde i storstadsområden. Det konstateras även att det segregerade boendet har fått en alltmer etnisk dimension från åttiotalet och
framåt ”trots en på många sätt ambitiös välfärdspolitik” och detta är ”i
första hand ett problem som rör storstadsregionerna”.145
Huvudansvaret för levnadsvillkoren i dessa områden ligger på kommunerna då verksamheter av central betydelse för utvecklingen i bostadsområdena huvudsakligen är kommunala angelägenheter. Propositionen
understryker vikten av lösningar präglade av kontinuitet och samordning
samt lokal förankring i starkt engagerade boende samt pekar på kommunernas nyckelroll i samordningen av lokala aktörers insatser, något som
enligt tidigare redovisning visat sig vara problematisk. Budgetåret
1995/1996 inrättades därför ett nytt anslag i statsbudgeten för särskilda
insatser i invandrartäta områden med syfte att finna metoder för att bryta
segregation samt att på sikt vända utvecklingen i positiv riktning och under
1997 delades sedan totalt 250 miljoner kronor ut till ett begränsat antal
kommuner.
Kommunerna har enligt propositionen frihet att själva utveckla de
instanser som efter lokala förutsättningar har störst möjlighet att nå de
statliga och kommunala målen. Propositionen understryker även vikten att
kritiskt granska den integrationspolitiska begreppsapparaten; det påpekas
att invandrarbegreppet är grovt generaliserande och bör användas på ett
sådant sätt att det inte förstärker ett vi-och-dem -tänkande.146
Något senare under året kom nästa regeringsproposition som behandlade samma samhällsområde. Storstadssatsningen lanserades i och med

Proposition 1997/98: 16, s. 69.
Ibid., s. 70 f. samt s. 26. Blommansatsningen 1997 inbegrep kommunerna Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Solna, Stockholm och Södertälje,
samt ytterligare fyra kommuner som tillkom i efterhand. Botkyrka kommun var ett
högprioriterat område för regeringen redan under 1995, då Arbetsmarknadsdepartementets riktlinjer angav kommunen som exempel på ett område berättigat
till bidrag.
145
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att riksdagen antog propositionen Utveckling och rättvisa – en politik för
storstaden på 2000-talet.147
År 2005 kom sedan två olika statliga offentliga utredningar som
båda två till stor del riktade kritik mot det sättet som det svenska samhällets integrationspolitiska apparat hade utvecklats. I den ena rapporten, Det
blågula glashuset, så analyseras den strukturella diskrimineringen i Sverige
och utomlands. Sådan diskriminering definieras som:
Regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska eller
religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Sådan diskriminering kan vara synlig eller
dold och den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt.148

I betänkandet argumenteras det för att det ofta finns en dold institutionaliserad rasism eller en strukturell hierarki hos svensk samhällsstruktur som
påverkar maktfördelningen längs etniska linjer. Kommunerna har en nyckelroll i arbetet mot denna slags rasism, menas det. Utredningen menar att
städers utveckling, det vill säga arbete på regional och lokal nivå, är centrala i denna viktiga process mot vardagsrasism. Därför så rekommenderar
betänkandet att lokalpolitiker bör se över ”de olika roller inom vilket
diskriminering kan motverkas – t.ex. som arbetsgivare, upphandlare, regelskapare, serviceorgan och skolansvariga.”149
Betänkandet understryker vikten av att frångå den traditionella ensidiga och problemorienterade synen på invandrare som funnits förut och att

147
Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000- talet. Storstadspropositionen/ regeringes proposition 1997/98:165.
148
Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige. Betänkande från
utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. SOU 2005: 56, s. 21.
149
SOU 2005: 56, s. 39.
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istället se diskriminering som en institutionaliserad struktur som på det
viset kopplas ihop även med majoritetens beteenden.150
Den andra rapporten, Bortom vi och dem, konstaterar i förordet att
integrationspolitiken vid mitten av 2000-talet hade ”hamnat i en återvändsgränd” och att dess ”definierade mål inte har förverkligats”151. Rapporten
menar att integrationstänkandet inom den politiska sfären har varit relativt
oproblematiskt, alltså inte ifrågasatt, medan kritiska röster inom forskarvärlden börjar höras. De olika författarna understryker på olika sätt hur
forskare har visat inom skilda delar av samhället att det ständigt återfinns
en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”, det vill säga att en fundamental
gräns dras inom många olika strukturella områden mellan en upplevd
grupp av ”svenskar” och en föreställd grupp av ”invandrare”.
Likaså, menar man, så har den egna självbilden sällan eller aldrig
problematiserats. På många sätt utgår fortfarande politiker ifrån att det
svenska samhället fungerar bra vad gäller till exempel arbete och boende.
Detta skapar ett snedvridet perspektiv som innebär att problem bland den
invandrade befolkningen antas vara skapade av dessa själva. Rapporten
menar att det många gånger är just strukturerna, med dess införlivade kulturella stereotypiserade föreställningar om andra, som skapar integrationshinder.
Således fastslår de två olika utredningarna samma sak. Det mångkulturella svenska samhället som tidigare utgjort en politisk utopisk framtidsbild har under åren alltmer blivit till diskriminerande och differentierande
strukturer som inte innehåller den kulturella jämställdhet mellan olika samhällsgrupper som från början var menat.152
Under 2006 kom slutbetänkandet av utredningen om strukturell
diskriminering. Integrationens svarta bok konstaterade att:
Ibid., s. 41-55
Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell
diskriminering. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell
diskriminering. SOU 2005:41, Förord.
152
SOU 2005:41, s.7-28.
150
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Den generella välfärdspolitiken saknar viktiga medel för att motverka etnisk segregation, diskriminering och rasism. Säråtgärder i form av integrationspolitik har också visat sig ineffektiva och inte främjat social sammanhållning. Forskning visar att både den generella välfärdspolitiken och
den etniska integrationspolitiken har motverkat sitt syfte och förstärkt
segregationen.153

I slutbetänkandet föreslås ett alternativ till den genomförda integrationspolitiken. Man menar att det behövs en ny politik som fokuserar social sammanhållning för alla oavsett etnicitet, kön, klass, sexuell läggning och andra
faktorer. Detta borde ske inom en global kontext. Man menar att det som
bör eftersträvas är ett allmänt svenskt integrerat samhälle, såväl nationellt
som internationellt, snarare än endast integrerade invandrare i Sverige. En
sådan verksamhet förutsätter även en hög grad av medborgardelaktighet,
speciellt i marginaliserade och stigmatiserade områden.
Den nya politiska strukturen måste, menas det, även bryta med alla
former av gammal integrationsverksamhet för att kunna fungera på nytt.
Således föreslår utredarna att många utav de gamla institutionerna avvecklas, som till exempel Integrationsverket och Justitiedepartementets integrations- och mångfaldsenhet. Istället föreslår utredningen att två nya svenska
myndigheter skapas som ansvarar för nyanländas etablering och introduktion respektive motverkande av strukturell och institutionell diskriminering.154
Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning.
Slutbetänkande av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.
SOU 2006:79, s. 13. Notera att denna utredning ersatte den tidigare statligt initierade så kallade Integrationspolitiska maktutredningen, som kom att avvecklas under
2004 på grund av interna konflikter i ledningsgruppen. Integrationspolitiska maktutredningen publicerade dock flera rapporter. Se till exempel Borevi, Karin och
Strömblad, Per (2004) Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i
politik, forskning, media och vardag. SOU 2004:48 samt Borevi, Karin och Strömblad, Per (2004) Engagemang, mångfald och integration: om möjligheter och hinder
för politisk jämlikhet. SOU 2004:49. Dessa rapporter riktar också stark kritik mot
den strukturella diskrimineringen i Sverige.
154
Integrationens svarta bok. SOU 2006:79, s 13-25.
153
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Sammanfattning
Bakgrundsgenomgången visar hur en komplex politik har växt fram under
den senaste femtio åren. Många olika politiska och administrativa aktörer
har ingått i framväxten av det svenska invandrarpolitiska arbetet.
Den statliga invandrarpolitiken definierade migranter i utanförskap
som ett slags samhälleligt problem redan under 1970-talet. Här såg staten
en växande grupp av personer med behov av ekonomisk och social hjälp
samt en risk för ekonomisk förlust hos stat och kommun. Staten beslutade
att satsa resurser på detta problemområde och därmed skapades de kategoriseringar och definitioner på statlig nivå som innebar verkliga implikationer i det fortsatta politiska arbetet, även på kommunal nivå.
Detta synliggörs ovan genom att invandrings- och integrationspolitiken under den undersökta perioden präglas av ett minoritetsinriktat perspektiv som sällan inkluderar majoritetsbefolkningen i problemformuleringen. I politiken finns ett implicit antagande om att segregering och samhällelig exkludering bland migranter inte är kopplat till processer i det
svenska samhället.
Mycket talar dock för, vilket diskuterats i inledningen, att den uppfattningen är alltför snäv. Det hävdas från vetenskapligt håll att politiska
kategoriseringar kring etnicitet och kultur i invandrarpolitiken osynliggör
strukturella diskriminerande processer. Forskningsläget och bakgrunden
antyder att en uppdelning finns mellan synen på invandrade personer och
grupper i den politiska retoriken å ena sidan och migranters situation i den
individuella levda verkligheten å andra sidan. Segregation och sociala klyftor sägs till och med öka, i ett land som satsat mycket de senaste fyrtio åren
på att minska just dessa fenomen.155 Frågor om för vem politiken utformas

Se till exempel Pemer, Mats och Lilja, Elisabet (2010) Boendesegregation – orsaker och mekanismer. En genomgång av aktuell forskning. Bilaga 1 till rapporten
Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. Boverket. samt Murdie, R A
& Borgegård, L-E (1998) “Integration, Spatial Segregation and Housing
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och hur väl förankrade politiska beslut är i migranters faktiska situation
blir då genast aktuella. Vad beror en sådan motsägelsefull utveckling på?
Frågor som denna kan inte besvaras enbart av ett politiskt källmaterial. Därför måste vi vända oss till en annan kunskapskälla för att lyfta
fram kommunmedborgarnas perspektiv. Avhandlingens första empiriska del
börjar därför hos migranterna själva, för att lyssna till deras berättelser om
livet som invandrad individ i Sverige.

Segmentation of Immigrants in Metropolitan Stockholm, 1960-95” I Urban Studies,
vol. 35, no.10. Trenden med ökande etnisk bostadssegregation gäller inte bara storstadsområdena utan även flera mellanstora svenska städer. Se till exempel Bråmå,
Åsa (2004) Utvecklingen av boendesegregationen i mellanstora städer under 1990talet. Norrköping: Integrationsverket.
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3

MIGRANTERS PERSONLIGA UPPLEVELSER

Inledning
Syftet med följande text är att lyfta fram ett individuellt perspektiv på upplevelsen av livet efter en emigrering. Det vill säga att texten syftar till att
undersöka vad livet som migrant, här boende i Botkyrka, kan innebära på
en subjektiv nivå. I det här fallet handlar det om berättelser kring den egna
personen i kontexten av invandringserfarenheter inom det kommunala
ramverket.

Muntlig historia: berättelser som viktig kunskap
Forskningsfältet oral history eller muntlig historia tar sin utgångspunkt i
den kvalitativa forskningsprocessen och i den antropologiska/etnografiska
metodologin, där muntliga berättelser är den huvudsakliga och viktigaste
formen av empiriskt material. Oral history kännetecknas av ett tvärvetenskapligt förhållningsätt där flera metoder används för att samla in muntliga
källor som sedan analyseras. Forskare inom oral history studerar moderneller samtidshistoria ur flera olika vetenskapliga perspektiv.
Oral history föddes och utvecklades i USA och i Storbritannien under
senare delen av 1900-talet. Att flytta fram och töja ut historievetenskapens
gränser med hjälp muntliga källor är något som har diskuterats länge inom
den anglosaxiska historieforskningen.156 Oral history blev aktuell inom den
svenska akademin i och med den växande arbetarhistoriska forskningen på
1980-talet då den främst kopplades ihop med svensk etnologisk forskning.157 Studier kring arbetslivet och arbetarkultur var dock mångvetenSe Thompson, Paul (1978) Det förgångnas röst. Den muntliga historieforskningens grunder. Stockholm: Gidlunds, s. 17-33.
157
Se till exempel Ek, Sven B. (1984). En grötvägrares memoarer. Göteborg: Robekkonsult samt Skarin Frykman, Birgitta (1985) Jäsningstid bland bageriarbetarna.
Göteborg : Göteborgs historiska museum.
156

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I

83

skapliga och samlade i slutet av 1980-talet bland andra etnologer och historiker i gemensamma kvalitativa ambitioner att forska utifrån ett underifrånperspektiv.158 Således blev minnen och intervjuer aktuella som viktigt
material inom den vetenskapliga genren och härmed följde en viss diskussion om muntliga källors nytta bland historiker under början av 1990talet.159 Muntligt källmaterial kom att användas mycket även inom det
växande fältet invandrarforskning på 1990-talet.160
Muntligt källmaterial har sedan dess införande i svensk historievetenskap införlivats i den ordinarie forskningen och är numera relativt vanligt förekommande. Detta till trots så finns det fortfarande ett motstånd
mot denna typ av källor, som från vissa håll kritiseras för att vara av lägre
vetenskaplig kvalité jämfört med kvarlevor och skriftliga källor.161 Under
det senaste dryga decenniet har muntlig historia därför återigen blivit ett
debatterat ämne med en ny generation historiker som argumenterar för dess
nödvändighet utifrån bland annat ett demokratiperspektiv. Här menas att
historievetenskapen tjänar på att luckras upp metodologiskt och att mångvetenskapliga grepp berikar historisk forskning.162
Muntlig historia bygger alltså på tanken att det berättade ordet har
ett materialvärde i sig, inte bara som belägg för olika teoretiska hypoteser
utan som informationsgivande, meningsfull empiri. Detta är en grundläggande utgångspunkt, även om oral history/ muntlig historia – rörelsen är
spretig och diversifierad i sig. Muntliga historiker söker inte efter att kunna
Historikern Johnny Hjelm byggde sin avhandling helt på muntligt källmaterial
under den här tiden. Se Hjelm, Jonny (1991) Skogsarbetarna och motorsågen. Lund:
Lunds universitet.
159
Se Hesselgren, Eva och Horgby, Björn (1992). ”Är ’muntlig historia’ något för
historisk arbetslivsforskning?” i Rig. 1992 (75), s. 97-114.
160
Se till exempel Lindqvist (1991) och Ålund (1991) ”.
161
Se Thor, Malin “Oral history – mer än en metod” i Historisk tidskrift 2001:3, s.
325-345.
162
Se Thor, Malin (2006) ”Inledning” i Hansson, Lars och Thor, Malin (red.)
Muntlig historia. Lund: Studentlitteratur, s. 8 f. För exempel på historisk forskning
utifrån muntliga källor se till exempel Svanberg, Johan (2010) Arbetets relationer
och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945-1952. Växjö: Linnaeus University Press och
158
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generalisera. Istället står det individuella och unika som sägs eller berättas i
samtal med informanterna i centrum. Analysen bygger inte på att söka sanning, utan att förstå mening och meningsskapande hos de intervjuade informanterna. Oral history, har det argumenterats inom svensk historieforskning, utgör en form av tidigare förbisedd kunskap och därmed kan det
finnas ett demokrativärde i att lyfta fram denna tidigare bortglömda historia.163
Genom att studera muntligt material så kan det alltså hävdas att viktig kunskap om tidigare nonchalerade människogrupper lyfts fram, att det
skapas en slags upprättelse för det vanliga folkets historia. Det har argumenterats att via muntlig historia så förs historien tillbaks till informanterna och att det förflutna ”lever vidare i de människors vardagliga liv som vi
intervjuar”.164 Materialets vikt kan sägas uppstå genom det som bell hooks
kallar att ”prata tillbaka”, det vill säga att det personligt sagda skapar en
egen ihågkommen version av historien som ifrågasätter till exempel den
traditionella historieskrivningens underordningar och dominans.165
I intervjuer med informanter kan man fånga det individuella perspektivet och den subjektiva berättelsen men historiska narrationer kan alltså
även synliggöra strukturella samhälleliga fenomen samt visa på hur informanten förhåller sig till dessa. På det viset kan till exempel lokalhistorikern
genom att inkorporera muntligt material expandera kännedomen om en
specifik plats, under en specifik tid i relation till större nationella strukturer
och förändringar.166
I berättelser avslöjas identitetsformationen som sker i all social interaktion.
Därför kan analyserade narrationer ge oss information om individens upp-

163
Thor (2001), s. 339 f samt Arvidsson, Malin. ”Historikers röster behövs –men
vilken röst ska vi tala med?” i Historisk tidskrift 2011:4, s. 780-785.
164
Ibid.
165
Se bell hooks (1989) Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black. London:
Pluto Press.
166
Caunce, Stephen. Oral History and the Local Historian. London och New York:
Longman, s. 27-43.
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levelser och handlingar i historiska processer likväl som kunskap om de
strukturer som individen förhåller sig till under olika perioder och kontexter. Intervjuer med enskilda individer skapar historisk information på en
slags mellannivå som kan öka förståelsen för samspelet mellan individ och
struktur.167
Alltså kan personliga röster om det förflutna som analyseras tillsammans, och i förhållande till annan historieskrivning, berika bilden av
dåtiden på ett dynamiskt sätt. Genom att undersöka personliga erfarenheter
och subjektiva ställningstaganden i vardagen under olika tidsperioder så
lyfts kompletterande kunskap fram:
Not only the events of a person’s life course, but his or her demeanor,
behavior and character make the oral life story a potent resource for education, “life-lessons” offered through examples in contexts of daily work
and play.168

Vid analys av muntlig historia är det viktigt att ha i åtanke att informationen som återges skapas i en specifik kontext. Narrationen är en del i en
dialog med intervjuaren, där samtalet antar vissa former beroende just på
detta sammanhang. Likaså sker det retrospektiva berättandet i en annan tid
än den som informanten talar om, det vill säga att det historiska perspektivet grundar sig i informantens liv och situation vid just det intervjutillfället.
Detta innebär att informanter som återger en viss period av sitt liv i en berättelse, gör detta utifrån ett synsätt de har just då de berättar. Alltså sker
en beskrivning av en dåtida individuell upplevelse samtidigt som just den
beskrivningen säger mycket om den specifika subjektiva och samhälleliga
kontexten som informanten befinner sig i när de minns och återger historien. Därför menar muntliga historiker att det kan vara en fördel att intervjua
Kirss, Tiina (2009) ”Inledning” i Estonian Life Stories. Budapest: Central European University Press, s. 1 f.
168
Ibid., s. 3.
167
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människor ur olika generationer för att tydliggöra hur nya kontextuella
praktiker och strategier inkorporeras i informanternas liv över tid. Här kan
intervjuerna säga oss väldigt mycket om historiska förändringsprocesser
och deras påverkan på människors vardagsliv.169
I den här avhandlingen sker intervjuerna år 2008 vilket får konsekvenser för analysen av berättelserna. Det är viktigt att vara medveten om
vad som skett i samhället fram till tidpunkten för intervjuerna. I det här
fallet finns några uppenbara händelser och processer som präglat världen.
Här syftar jag framförallt på terrorattacken i New York den elfte september
2001 och den efterföljande ökande islamofobin i västvärlden, men även på
uppmärksammade så kallade hedersmord, vilka har skapat nationella och
internationella reaktionsvågor kring Islam och genusroller.170
Undersökningen av det politiska källmaterialet avslutas år 2002.
Tidsdiskrepansen mellan denna tidpunkt och år 2008, och konsekvenser
som denna kan medföra, ska beaktas i avhandlingens analys. Den generella
statliga invandrarpolitiken var, vad jag har kunnat utröna, dock relativt
oförändrad fram till år 2006. Den borgerliga valsegern ledde inte heller till

Se till exempel Jõesalu, Kirsti (2005) ‘”The Right to Happiness” –Echoes of
Soviet Ideology in Biographical Narratives’ i BOI 23/2005, Alltag und Ideologie im
Realsocialismus, s. 91-99 samt Fur, Gunlög (2002) ”Kampen om orden. Indianer,
muntlig historia och det skriftliga källmaterialet” i Olsson, Lars och Åkerman, Sune
(red.) Hembygden & Världen. Växjö: Växjö universitet, s. 195-206.
170
Se Korteweg, Anna C. och Yurdakul, Gökçe (2010) Religion, Culture and the
Politicization of Honour-Related Violence. A Critical Analysis of Media and Policy
Debates in Western Europe and North America.United Nations Institute for Social
Development (UNRISD). Gender and Development Programme: Paper Number 12.
Se även Grip, Lena (2002). Mediernas syn på De Andra: en medieanalytisk studie i
samband med mordet på Fadime. Karlstad: Institutionen för samhällsvetenskap,
Avdelningen för geografi och turism och Idriss, Mohammad Mazher. & Abbas,
Tahir (red.) (2010). Honour, violence, women and Islam. Abingdon, Oxon:
Routledge; Gardell (2011); Malm (2009) samt Larsson, Göran och Åke Sander
(2007) Islam and Muslims in Sweden. Integration or Fragmentation? A Contextual
Study. Islam in der Lebenswelt Europa, Band 6. Berlin: LIT Verlag, s. 319-328;
Larsson, Göran (2006) Muslimerna kommer. Tankar om Islamofobi. Stockholm:
Makadam.
169
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omedelbara omställningar, vilket medför att de långsiktiga invandrarpolitiska processerna inte bör ha ändrats avsevärt innan år 2008.
Muntlig historia tillför mycket kunskap om historien. Intervjumaterial kan användas och analyseras på ett sätt så att det tvingar fram nya
tolkningar av dåtiden. Intervjuer blir på detta sätt en dialog med det förflutna, likväl som en uppgörelse med vedertagna uppfattning om det förflutna. I samlingar med muntligt källmaterial ligger, har det argumenterats,
analysbar empiri som har potentialen att ifrågasätta många stora och försanthållna antaganden om vår historia och den tidigare historieskrivningen.171
Det finns alltså sammantaget en stor poäng att i avhandlingen
komplettera arkivmaterialet med muntligt material och att använda metod
hämtad från oral history/muntlig historia – fältet för att analysera detta
material, det vill säga informanters egna berättelser. Således möjliggörs att
forskningen tar sig an forskningsfokus ur två olika vinklar, båda nödvändiga för att få en helhetsbild av det studerade fenomenet. Genom att ge plats
åt båda typer av material så tolkas det studerande historiska skeendet ingående och ur olika perspektiv. I och med att intervjupersonernas livsbeskrivningar får ett egenvärde, långt utöver endast statistiska sammanställningar
av informanternas karaktäristika, så utgör följande empiriska genomgång
av intervjumaterialet en lika stor del av avhandlingens analys som det politiska källmaterialet i kapitel fem. Därmed har avhandlingen potential att
säga något om den individuella nivån och den strukturella nivån vad gäller
utvecklingen i Botkyrka kommun, samt att lyfta fram aspekter på relationen
mellan dem. Ambitionen här är att göra avhandlingen dynamisk, så till vida
att den presenterar och tolkar två olika samhälleliga nivåer som båda har
betydelse för de i inledningen ställda huvudfrågorna kring marginalisering,
inkludering och integration. På detta viset kan avhandlingen sägas vara
Cándida Smith, Richard (2011) “Case Study: What Is It That University-Based
Oral History Can do? The Berkeley Experience” i Ritchie, Donald A. (red.) The
Oxford Handbook of Oral History. Oxford: Oxford University Press, s. 417-428.
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tvådimensionell, då den lyfter fram både individer och lokalpolitisk struktur.
Följande text lägger grunden till de i kapitel fyra genomgångna samtalen med informanterna, genom att ange ramverket för samtalens deltagare
och samtalens kontexter. Nedan sker en redogörelse och uppspaltning om
informanterna och deras mötesplatser samt intervjustudiens urval och metodologi, för att öka förståelsen för betydelsen av det som sägs i intervjuerna.

Presentation av informanterna
Under hösten 2008 genomförde jag totalt 19 intervjuer med olika informanter i Botkyrka kommun. Samtliga informanter bodde i ett av miljonprogramsområdena i kommunens norra del, Fittja.172 Informanterna tillhör
två olika sociala nätverk som via kontakter har definierats i området.173
Det ena nätverket samlas i en föreningslokal mitt bland områdets
hyreshus. Lokalen fungerar som träffpunkt och aktivitetscenter för främst
kvinnor.174 Majoriteten av dessa informanter invandrade till Sverige under
1970- och 1980-talen.175 De flesta av informanterna är i fyrtio- eller femtioårsåldern. Denna grupp benämns i avhandlingen som den äldre generationen.

Intervjuerna skedde vid olika tillfällen mellan september och december 2008.
Mina kontakter har varit ABF i Botkyrka samt Mångkulturellt centrum i Botkyrka.
174
Föreningslokalen kommer härifrån benämnas som föreningen.
175
Endast en av kvinnorna i föreningen är i trettioårsåldern. Två av kvinnorna i
föreningen kom till Sverige under tidigt 1990-tal. En kvinna invandrade år 2000.
Dessa kvinnor hade redan under flera år innan de flyttade haft sina män i Sverige,
som byggde upp en ekonomisk grund för resten av familjen. Samtliga informanter är
ursprungligen ifrån Turkiet. Av de tio informanter som intervjuats i föreningen så är
nio stycken turkiska kurder från Konya-området i centrala Turkiet. En kvinna, Ä8,
är ifrån det urbana området kring Istanbul.
172
173
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Tabell 1. Den äldre generationen informanter.
Ålder

Ursp.land

Inv.

Sv.

Gift

Barn

G.S.

E.S.

Sjal

A

Sj.

år
Ä1

45 år

Turkiet

1979

X

X

•

Ä2

54 år

Turkiet

1977

X

X

•

Ä3

50 år

Turkiet

1987

X

X

X

Ä4

52 år

Turkiet

1982

X

X

X

X

Ä5

49 år

Turkiet

1995

X

X

X

X

Ä6

44 år

Turkiet

1986

X

X

X

X

Ä7

36 år

Turkiet

1991

X

X

X

X

Ä8

54 år

Turkiet

1982

X

X

Ä9

44 år

Turkiet

1989

X

X

X

X

Ä10

43 år

Turkiet

2001

X

X

X

X

X

X

*
X

*
X
X

X

X

X

•Ä1 och Ä2 saknar båda läs- och skrivkunnighet.
*Ä1 och Ä2 är båda nollklassade av Botkyrka kommun.
Sv. – talar flytande svenska
G.S. – grundskoleutbildning (här: skolgång till och med låg- eller mellanstadiet)
E.S. – eftergymnasiala studier
A – har arbete (här: heltids- eller visstidsanställning)
Sj. – sjukskriven

Den andra gruppen med kvinnor samlas på områdets öppna förskola i närheten av det lokala centrumet. Vid mina besök har det enbart varit kvinnor
närvarande, många med utländsk bakgrund. Samtliga informanter är någonstans i tjugo- eller i trettioårsåldern. Denna grupp benämns i avhandlingen som den yngre generationen.176

176
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Tabell 2. Den yngre generationen informanter.
Ålder

Ursp.land

Inv.

Sv.

Gift

Barn

G.S.

E.S.

Sjal

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

år
Y1

32 år

Turkiet

1985

Y2

31 år

Turkiet

2005

Y3

23 år

Somalia

1993

X

X

X

X

Y4

38 år

Pakistan

1994

X

X

X

X

Y5

32 år

Bangladesh

1993

X

X

X

X

X

X

Y6

27 år

Turkiet

1984

X

X

X

X

X

X

Y7

26 år

Turkiet *

1981

X

X

X

X

X

X

Y8

29 år

Uzbekistan

2002

X

X

X

X

X

X

Y9

28 år

Turkiet

2000

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

*Y7 föddes några månader efter det att hennes föräldrar invandrat.
Sv. – talar flytande svenska
G.S. – grundskoleutbildning
E.S. – eftergymnasiala studier
A – har arbete (här föräldraledig från nuvarande anställning)
Sj. – sjukskriven

Som framgår ovan så är det är alltså möjligt att generellt sett dela upp
grupperna enligt generation. På öppna förskolan samlas en yngre generation medan det i föreningen samlas en något äldre generation. En konsekvens som generationsskillnaden för med sig är att medan samtliga intervjuade i föreningen själva har invandrat i vuxen ålder, så har många av de
intervjuade informanterna på öppna förskolan invandrat till Sverige som
barn, tillsammans med sina föräldrar. Flera av dem har således vuxit upp i
Sverige och i området.177

177
I avhandlingen undviks de problematiska uttrycken ”första generationen” och
”andra generationen”. Generation här betecknar endast att de två olika informantgrupperna generellt sett immigrerade till Sverige under två olika tidsperioder samt
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Sj.

Sådana olikheter medför också generella skillnader i till exempel språkkunskaper, utbildningsnivå och yrkeskategori, även om detta varierar också
inom de två respektive grupperna. Det går dock att definiera en tydlig skillnad mellan generationsgrupperna. Alla utom en av de kvinnorna i den yngre generationen kan tala flytande svenska. Av dessa har samtliga utbildat
sig till och med gymnasienivå och flera har arbete nu eller har haft tidigare
– i flera fall sådant arbete som kräver eftergymnasiala studier.
Bland informanterna i den äldre generationen talar endast två av tio
flytande svenska varför de övriga åtta intervjuerna har genomförts med
hjälp av tolk. De två svensktalande kvinnorna har olika bakgrunder. Den
ena är uppväxt i Istanbul och har studerat på gymnasium och vid universitet i både i hemstaden och i Sverige. Den andra kvinnan gick drygt tre år i
vanlig grundskola efter ankomsten till Sverige. Ingen av de åtta ickesvensktalande kvinnorna i den äldre generationen har studerat vidare efter
mellanstadienivå i hemlandet och bland dem finns två analfabeter.178 Av tio
informanter här så arbetar endast en vid intervjutillfället. Fem av informanterna i den äldre generationen har arbetat tidigare men är nu arbetslösa
eller långtidssjukskrivna. De andra fem har arbetat i hemmet sedan ankomsten till Sverige. Av de kvinnor som har haft eller har anställning har
fyra arbetat inom lokalvårds- eller restaurangyrken utan krav på utbildning.
Endast en av kvinnorna har haft en heltidsanställning med krav på eftergymnasiala studier under flera år. Flera av informanterna har förslitningsskador. Två av kvinnorna i föreningen har varit arbetslösa eller sjukskrivna

att de befinner sig i två olika åldersgrupper. För diskussion om begreppsanvändning
inom IMER och vissa termers tillkortakommanden, se Westin, Charles (1999).
Mångfald, integration, rasism och andra ord: ett lexikon över begrepp inom IMER Internationell migration och etniska relationer 1999: 6, Stockholm: Socialstyrelsen
och Ceifo. Dock finns forskningsmässiga fördelar av att arbeta med själva generationsbegreppet, eftersom generationer kan sägas göra generationsspecifika erfarenheter. Se till exempel Mannheim, Karl (1997[1952]). Essays on the sociology of
knowledge. London: Routledge.
178
Ingen av de icke-svensktalande kvinnorna har heller studerat vidare i Sverige, om
man inte räknar tillfälliga SFI-kurser.
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alltjämt sedan de kom till Sverige och är nu därför nollklassade av försäkringskassan.179
Generationernas likheter ska också redovisas. Det finns generella
skillnader men de två olika nätverken har också en hel del gemensamt.
Båda grupper består av kvinnor med någon form av utländsk bakgrund och
erfarenhet av migration. I den yngre generationen på öppna förskolan är av
naturliga skäl föräldraskapet eller moderskapet i centrum. Bland den äldre
generationen i föreningen så vistas mest vuxna och inte barn, men samtliga
intervjuade informanter härifrån är mödrar varför moderskapet ofta får en
central plats även i samtalen med de kvinnorna.
Generationsgrupperna uppvisar fler likheter än så. Alla intervjuade
kvinnor har barn. Majoriteten av informanterna är gifta - arton informanter var vid intervjutillfället i ett äktenskap och en var frånskild. Samtliga var
praktiserande muslimer vid tiden för intervjuerna, om än i varierande grad.
Av nitton informanter så bär tretton stycken huvudduk, eller sjal.180 Samtliga var vid intervjutillfället boende i området. Samtliga var då också svenska
medborgare.
Viktigt att understryka här är att analysen av intervjuerna inte främst
syftar till att lyfta fram generationsgruppernas kollektiva likheter eller mötesplatsernas betydelse. Den ovanstående, primära kategoriseringen är

Nollklassning betyder att ”försäkringskassan sätter din inkomst till noll kronor.
Detta påverkar inte bara sjukpenningen (som blir noll kronor) utan även föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, dagpenning inom totalförsvaret och smittbärarpenning. SGI har
också betydelse för bestämmande av livränta.” Källa: LO:s webbplats om fackliga
försäkringar, www.alla.lo.se, granskad 2008-12-18.
180
I avhandlingen används orden sjal eller slöja för att beteckna informanternas
huvudbeklädnad. Begreppen används i avhandlingen med anledning av att informanterna själva benämner klädesplagget med dessa likvärdiga ord. Sjal och slöja är
svenska översättningar av ordet hijab, med vilket ursprungligen menas normen för
muslimska kvinnors dräkt och etikett, men som idag är en vanligt förekommande
beteckning för huvudduk. Jämför med till exempel niqab (skräddarsydd ansiktsslöja som endast lämnar området runt ögonen synliga) Källa: Karlsson Miganti, Pia
(2007) Muslima. Islamsk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det
samtida Sverige. Stockholm; Carlssons, s. 298-299.
179
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genomförd för att intervjumaterialet ska vara någorlunda överblickbart
både för mig själv och för läsaren. Dock ska analysen inte stanna vid en
statistisk uppräkning av egenskaper. Informanternas berättelser ska i avhandlingen istället sätta fokus på upplevelser hos de enskilda individerna
inom de sociala nätverken som finns i området.

Informanternas mötesplatser
Något ska kort redovisas om valet av nätverkens träffpunkter som både
finns i Fittja, vad deras verksamhet huvudsakligen består av samt deras
koppling till kommunal invandrarverksamhet. Detta för att kontextualisera
informanternas tillvaro och lyfta fram deras samt mötesplatsernas koppling
till Botkyrka kommun och annan strukturell verksamhet.181
Föreningen
Föreningsverksamheten drivs av föreningens centralorganisation. Föreningen har funnits i Fittja sedan den startades under tidigt 1970-tal. Den huvudsakliga verksamheten består i att vara en träffpunkt för socialt umgänge
och mellanmänskligt stöd. Föreningen ordnar studiecirklar kring till exempel mat, hälsokunskap, språk och sömnad. Man ordnar även viss fritidsverksamhet speciellt riktad till barn och ungdomar. Majoriteten av besökarna är arbetslösa och icke-svensktalande kvinnor med invandrarbakgrund från Turkiet.
Föreningslokalen i området har vid samtalstillfällena två heltidsanställda. Den ena har varit anställd sedan 1992 och den andra, som är lokal
verksamhetschef, har varit heltidsanställd som detta sedan 2007. Båda är
kvinnor.
Centralorganisationens syfte består i att verka för ett rättvist samhälle där
alla människor behövs. Detta görs genom praktiska och lokala aktiviteter
181
Intervjuguiden från samtalen med personalen på föreningen och öppna förskolan
medföljer som bilaga 2 i avhandlingens appendix.

94

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

där människor med till exempel erfarenhet av sociala orättvisor och förtryck kan arbeta tillsammans för att berika det etablerade samhället med en
inkluderande människosyn.182
Föreningen är således inte vad som kan kallas en invandrarförening.
Den har inte ett för sina medlemmar organiserande, politiskt mål att stärka
gruppens inflytande eller makt. Den syftar inte endast till att lyfta aspekter
av migrantskapet, utan fokuserar på individer som finns utanför det etablerade samhället. Organisationen har ett medkännande och humanistiskt
huvudsyfte att assistera människor i livet och vardagen samt att få dem att
inse sitt eget värde. I föreningens stadgar och verksamhetsprogram finns
dock numer ett invandrarpolitiskt program.
Föreningsverksamheten riktar sig alltså inte specifikt till just kvinnor
med invandringserfarenhet, men kärngruppen som besöker föreningslokalen har kommit att utkristalliseras som detta eftersom lokalen ligger i ett
mindre bostadsområde som domineras av migranter från Turkiet. Verksamheten har därför under åren anpassats till detta genom till exempel att
verksamhetschefen själv är turkisktalande.
Föreningens verksamhet kopplas till Botkyrka kommun via en viss
finansiering. Föreningens personal har regelbunden kontakt med kommunens Fritidsnämnd och Socialförvaltning. Genom återkommande årlig ansökan så får föreningen ett mindre kommunalt anslag och detta belopp
utgör föreningens huvudsakliga finansiella grund per år. Föreningen redovisar sina resultat till kommunen i form av besöksstatistik och revisorsgranskad årsredovisning för varje bidragsperiod. Det kommunala anslaget har
successivt minskat och personalen söker därför även på eget initiativ regelbundet finansiering ur fonder och stiftelser. AB Botkyrkabyggen sponsrar
dock alltjämt föreningslokalerna, detta enligt föreningspersonalen i syfte att

Ett led i anonymiseringen av de intervjuade kvinnorna är även att anonymisera
föreningen. Därför kan jag inte referera till föreningens hemsida eller handlingsprogram.
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få bort områdets barn från gatan och bidra till att ge dem trygga träffpunkter efter skoltid.
En intressant reflektion rörande genusförhållandena i området görs
av personalen i föreningen. De upplever att deras verksamhet gör positiv
skillnad i besökarnas vardag och i deras sociala liv. Verksamheten erbjuder
social gemenskap, administrativ hjälp, och kunskap i studiecirkelform.
Framförallt så understryker personalen hur lokalen fyller ett behov hos
besökarna som inte går att finna på annat håll i kommunen. Föreningens
besökargrupp har kommit att bestå av endast kvinnor och barn. Majoriteten av kvinnor som samlas här är muslimer och enligt personalen så är detta den enda helkvinnliga mötespunkten för dem i Botkyrka.183 Personalen
exemplifierar med att diskutera Ungdomens hus i Fittja, som är tänkt att
vara samlingspunkt för de unga i kommundelen. I realiteten, menar personalen, är det dock mest unga män som samlas där. Detta eftersom att
många muslimers vardagliga praxis innebär att kvinnor inte bör vara ensamma med andra män än fäder, bröder och makar. Föreningens verksamhetslokaler erbjuder alltså enligt personalen en sällsynt legitim och ickeifrågasatt möjlighet för muslimska kvinnor att träffas enskilt i grupp utanför hemmet, utan makar närvarande. Föreningens geografiska placering
mitt i bostadsområdet, gör att det är enkelt och nära för kvinnorna som bor
där att ta sig dit. Föreningen har så kommit att bli en naturlig, daglig samlingsplats för ett tjugotal i området boende kvinnor.
Detta, menar man från personalens sida, har inte kommunen uppmärksammat förrän under det för intervjun aktuella året 2011. Kommunen
har nu börjat förstå föreningens positiva inflytande för vissa kommunmedborgare i och med att en undersökning publicerades under året som fokuse-

Jag ställer mig tveksam till om detta är den enda helkvinnliga samlingsplasten i
Botkyrka eller i Fittja. Påståendet är intressant eftersom det uppfattas så av föreningens verksamhetsledare.
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rades på äldre, invandrade kvinnor i kommunen.184 Föreningspersonalen är
kritisk till att man från kommunens håll tidigare inte satsat mer på verksamheten. Föreningen har tidigare under olika perioder haft besök av vissa
politiker och tjänstemän, men man upplever att dessa besök inte har lett till
några för föreningen reella kommunala samband eller kommunalt stöd.
Öppna förskolan185
Öppna förskolan där den yngre generationen informanter samlas är en
ordinarie kommunal verksamhet som funnits i sin nuvarande form i Fittja
sedan 1999. Innan dess, från och med år 1994, så ingick den i en större
kollektiv förskoleverksamhet som samlade föräldrar från flera olika områden i Botkyrka. Öppna förskolan sorterade tidigare under Barn- och ungdomsförvaltningen men återfinns sedan 2004 organisatoriskt inom Socialförvaltningen i Botkyrka kommun, något som skedde på initiativ och begäran från förskolepersonalen själva. Verksamheten har tre heltidsanställda
varav en har varit anställd sedan 1994, en sedan 1999 och en tredje sedan
2000.186 Samtliga är kvinnor.
Det är intressant att notera viljan till organisatoriskt byte här efter
som man kan ifrågasätta hur personalen identifierar sig själva och sin verksamhet. Det finns en risk att denna förändring uppfattas som att kommunen särbehandlar invandrade kvinnor och ser dem som ett socialt problem.
Verksamheten på öppna förskolan är till för föräldrar och barn.
Öppna förskolan erbjuder kontakter, rådgivning, aktiviteter för barnens

Möller, Vanja (2011) Kvinnor utanför arbetsmarknaden berättar – en intervjustudie i norra Botkyrka. Rapport: Botkyrka kommun. Se även Eldestrand, Anna
och Berggren, Sara (2011) Från osynliga till synliga. En studie av invånare i norra
Botkyrka som står helt utanför arbetsmarknad och bidragssystem. Rapport: Botkyrka kommun.
185
Information i följande text hämtas, om inget annat anges, från författarens intervju med öppna förskolans heltidsanställda personal, genomförd 2011-11-23.
186
Samtalen gjordes 2011.
184
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aktuella ålder och social gemenskap. All verksamhet med deltagarna sker
frivilligt och utan kostnad.
Öppna förskolan ligger geografiskt fördelaktigt i området. Lokalerna
är belägna nära områdets centrum där också mödra- och barnavårdscentralen, socialförvaltningen, kvinnorådgivningen, vårdcentral och Medborgarkontoret finns, varför verksamheterna lätt kan samarbeta vid behov. Föräldrarna som kommer till öppna förskolan tipsas till exempel ofta om öppna förskoleverksamheten via mödra- och barnavårdscentralerna.
Vid öppna förskolan i området påbörjades under 1990-talet, på personalens eget initiativ, en slags extraverksamhet för att anpassa aktiviteterna till och möta efterfrågan hos de specifika mottagare som vistas där.187
Invandrade småbarnsföräldrar, menade man av erfarenhet, hade ofta varken tid eller råd att gå Svenska för invandrare (SFI) och riskerade att gå
utan den kunskap som erbjöds invandrare där.

Personalen uppvaktade

därför Socialnämnden i kommunen eftersom extra finansiering behövdes då
sådan verksamhet krävde extra finansiering utanför den ordinarie öppna
förskoleverksamheten. Pengarna beviljades år 1994 som ett projekt inom
ramen för Blommansatsningen. Verksamheten byggdes upp kring så kallade
”Mamma-barn”-projekt där huvuddraget var att kursen ”Svenska och
svenskkunskaper” gavs till de invandrade föräldrar som så önskade lära sig
om språket och om Sverige, men som kanske inte hade möjlighet att gå i
kommunens ordinarie SFI-verksamhet. Den tredje heltidsanställde på öppna
Redan under 1980-talet såg den tidigare personalen på öppna förskolan i Fittja
potentialen att i att rikta verksamheten även till de vuxna invandrade föräldrarna
som vistades i lokalerna med sina barn. På personalens eget initiativ genomfördes en
utredning med syfte att väcka kommunens uppmärksamhet på detta möjlighetsområde. Se Johansson, Susanne & Östberg, Francesca (1985) Som ringar på vattnet:
öppna förskolans möjligheter i ett invandrartätt bostadsområde. Botkyrka: Botkyrka kommun. Eftersom jag inte hittat arkivhandlingar rörande utredningen i den de
arkiverade centraliserade kommunala invandrarpolitiska handlingarna och eftersom
den nu aktuella personalen inte upplever att vuxenverksamheten är prioriterad eller
uppmärksammad av kommunen, så kan man dra slutsatsen att rapporten på 1980talet inte fick stort genomslag i den kommunala strukturen.
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förskolan anställdes just för uppgiften att passa barnen medan föräldrarna
gick kursen.
Mamma-barn projekten och öppna förskolans kursverksamhet utvärderades i en rapport år 1998. Den konstaterade att personalen på öppna
förskolan regelbundet såg tydliga individuella positiva kunskapsresultat hos
kvinnorna som deltog i undervisningen. Utvärderingen slår också fast att
projektet togs emot positivt i kommunen. Dock var det svårt för personalen
på öppna förskolan att dokumentera statistiska, avläsbara mål på effektiviteten – något som kommunen krävde för fortsatt finansiering utanför den
ordinarie barnomsorgen. Utvärderingen konstaterar att kommunen därför
riskerade att avsluta en verksamhet som gav goda, om än små och långsiktiga, inkluderande effekter bland en grupp kommuninvånare som hade
svårt att på annat sätt ta till sig för integrationen nödvändig vardagskunskap.188
Kursen i svenska och svensk-kunskaper har getts terminsvis varje år
eftersom personalen fortsatt att uppvakta Socialnämnden regelbundet med
önskan om extra finansiering. Detta har beviljats samtliga gånger. År 2004
blev svenskkursen ett permanent inslag inom öppna förskoleverksamheten i
området. Detta beror enligt personalen på att verksamhetens organisatoriska hemvist skiftats till Socialförvaltningen och att förvaltningschefen där är
väldigt positiv till och uppmärksam på öppna förskolans betydelse i allmänhet.
Öppna förskolan rapporterar om sin verksamhet till förvaltningen en
gång i kvartalet och sammanställer verksamhetsberättelser vid varje årsslut.
Själva deltagandet bland föräldrarna på öppna förskolan i kursverksamheten varierar från år till år, men det har alltid funnits många föräldrar intresserade av att delta. Hösten 2011 är deltagarantalet väldigt högt.

188
Bringlöv Åsa (1998) Mamma-barnprojektet – språkprojekt för mammor och
barn utanför den ordinarie barnomsorgen, Utvärdering av Mamma-barnprojektet i
Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum.
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Enligt personalen på öppna förskolan i området så har kontakten med Botkyrka kommun varit sparsam och ensidigt. Kontakt har skett på deras initiativ när finansiering har behövts. Kommunala tjänstemän har ytterst sällan
kommit på besök till öppna förskolan och personalen upplever att kommunen inte har uppmärksammat deras engagemang för att invandrade föräldrar utanför den ordinarie SFI-verksamheten ska förbättra sina språk- och
samhällskunskaper. Från och med år 2004 blev finansieringen regelbunden,
men det var först under år 2010 som kommunen via Socialförvaltningen
alls uppmärksammade de positiva aspekterna av svenskkunskapskursen på
dess deltagare. Från personalen sida är man kritisk till detta upplevda ointresse från kommunen – framförallt eftersom personalen på öppna förskolan kan se hur deltagarnas förvärvade kunskaper leder till samhälleliga
inkluderingsmekanismer på individnivå.

Urval och intervjusituation
För att finna informanter har jag besökt både öppna förskolan och föreningslokalen i området vid ett flertal tillfällen och med hjälp av arbetsledarna där förklarat syftet med mina besök. Jag har presenterat mig själv och
mitt forskningsprojekt samt beskrivit syftet med intervjuerna och hur de
kommer att användas. Jag har framhållit att deltagande har varit helt frivilligt, att deltagare gärna får vara anonyma samt att intervjuerna kommer att
spelas in. Jag var från början även tydlig med att ett visst urval måste ske,
att jag av den anledningen endast ville tala med de kvinnor som bodde i
området och som var troende muslimer. För att få en grundläggande struktur på intervjumaterialet i enlighet med avhandlingens syfte så var urvalet
alltså helt baserat på kön, bostadsort och religiös övertygelse. Därutöver
hade jag inga fler urvalskriterier utan såg gärna att informanterna var varierade gällande etnicitet, ålder, klass, tradition och invandrarbakgrund.
Vissa kvinnor ställde frivilligt upp på intervju direkt. Detta gällde speciellt i
den yngre generationen. Förutsättningen var för samtliga kvinnor som jag

100

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

intervjuade här var att de fick tala enskilt med mig, att de fick vara anonyma i avhandlingen och att personalen på öppna förskolan tog hand om
deras barn under samtalet. Vissa informanter på öppna förskolan kontaktades av personalen, vilka hade god kännedom om och bra kontakt med
lämpliga intervjukandidater som tidigare vistas där under föräldraledighet
men som nu återgått i arbete.189 I två fall på öppna förskolan så fick jag
tacka nej till kvinnor som ville samtala med mig, eftersom de inte uppfyllde
de grundläggande urvalskriterierna; en var troende kristen och den andra
bodde inte själv i området utan var på besök hos släktingar.
I föreningslokalen fick jag mer assistans av personalen, mycket på
grund av språkmässiga kommunikationsproblem mellan mig och de potentiella informanterna. Vi hade mycket svårt att förstå varandra. Här fungerade urvalet så att jag berättade för föreningspersonalen vilka kriterier som
fanns för val av informanter, varefter de valde ut lämpliga intervjukandidater som tillfrågades om de ville samtala med mig. Vissa ville medan andra
tackade nej.190 Kommunikationsproblematiken är något som måste beaktas
i analysen och som kan påverka avhandlingens resultat.
Förutsättningarna för deltagande var från informanternas sida även
här anonymitet i avhandlingen och enskilt samtal med mig och tolken i ett
stängt rum. Samtliga informanter uttryckte önskemål om att jag skulle fingera deras namn i den färdiga textprodukten. Flera kvinnor i den yngre generationen utryckte dock självmant ett behov av att vara med i avhandlingen.
I den äldre generationen ville flera av kvinnorna veta exakt vad jag skulle
fråga om. De var tydliga med att de inte ville tala om de politiska eller religiösa omständigheterna i hemlandet. Alltså ville de fokusera samtalen på
tiden efter flytten till Sverige och undvika beskrivningar om hur situationen
varit innan utvandringen från Turkiet. I möte med den äldre generationen
så blev jag inbjuden att umgås, äta mat och fika med kvinnorna vid mina
189
De informanter som valts ut på det sättet av personalen på öppna förskolan var
Y3 (intervju genomförd 2008-11-24) och Y5 (intervju genomförd 2008-11-26).
190
Två informanter avböjde att medverka när de blev tillfrågade av personalen.
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besök både före och efter intervjuerna. Jag upplevde att informanterna där
på ett gästvänligt sätt ville lära känna mig innan de talade med mig.
Samtliga intervjuer är uppbyggda kring en i förhand av mig hopsatt
intervjuguide, som syftar till att hålla samtalen på rätt kurs och att vägleda
mig som frågeställare vidare.191 Intervjuerna är halvstrukturerade eftersom
jag har velat att samtalen ska vara uppbyggda kring samma frågestomme
men ändå tillåta plats för det unika, det vill säga inte vara stöpta i exakt
samma form.192 Frågorna som jag har ställt har varit strukturerade, beskrivande och kontrasterande.193
Intervjuerna fungerade så att om informanterna verkade vilja prata
om något speciellt eller om de kom in på ett specifikt tema så uppmuntrade
jag detta. Jag ville inte styra samtalen alltför mycket och jag försökte att
vara en god lyssnare, så till vida att jag ansträngde mig för att skapa en
samtalsmiljö präglad av tolerans, vänlighet och intresse från min sida. Jag
ville inte att intervjusituationerna konstruerades som en hierarkisk relation
mellan forskare och undersökningsobjekt. Jag strävade efter att de skulle
vara mellanmänskliga dialoger.194
För mig har det varit väldigt givande att prata med alla informanter,
och jag upplevde samtalen ofta som avslappnade och trevliga. Vad informanterna anser om detta vet jag såklart inte. De har trots allt velat dela
med sig av sina livserfarenheter med mig, ibland smärtsamma sådana, och
jag tolkar det som ett tecken på ett slags förtroende. Ingen informant avbröt
samtalet eller avböjde att svara på specifika frågor, något som jag tydlig-

191
Vikten av att arbeta med en intervjuguide understryks till exempel i Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 121-123.
Intervjuguiden bifogas som bilaga 1 i avhandlingen.
192
Med halvstrukturerade intervjuer menas här dialoger som till viss del är uppbyggda kring en av forskaren i förväg hopsatt frågeram men som tillåter plats för
förändringar och utsvävningar i varje enskild intervjusituation, som begreppet beskrivs i till exempel Kvale 1997, s. 117-119.
193
Jfr Spradley, James P. (1979) The Ethnographic Interview. Belmont: Wadsworth.
194
Härifrån kommer intervjuerna med informanterna betecknas som samtal och det
av informanterna sagda betecknas som berättelser.
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gjorde frekvent att de själva hade makten att göra närsomhelst under samtalens gång.
Vad gäller mitt eget deltagande i samtalen och den effekt just min
närvaro hade på deras utformning är en viktig sak att diskutera. Sinnestämning, känslor och åsikter till exempel, kan påverka både intervjuare
och informant till vissa samtalsresultat. Detta blir som allra tydligast när de
två samtalspartnerna inte är överrens om något. Forskaren kan hamna i en
situation där informanten uttalar åsikter som han eller hon inte nödvändigtvis delar. Trots att detta inte sägs högt, kan det påverka de bakomliggande mekanismerna i dialogen.195
Alltså bör man ha i åtanke vid samtal med informanter att forskaren
själv kan ses som en medskapare i det material som sedan ska analyseras,
varför det blir viktigt att diskutera tolkningsföreträde vid samtal återgivna i
text:
Language and speech do not mirror experience; they create experience,
and in the process of creation, constantly transform and defer that
which is being described. The meanings of a subject’s statements are,
therefore, always in motion. […] Description becomes inscription. […]
This leads to the question of a text’s authority.196

Detta bör tas med i analysen av muntligt källmaterial, att forskarens tolkning av det sagda endast är en av flera möjliga varianter.
Hur hantera problematiken kring hur intervjuaren påverkar det av informanten berättade? Det bästa är att som intervjuare tydligt problematisera
den egna rollen i materialet tillkomst, att helt enkelt medvetandegöra dy-

Estvall, Martin (2006) ’”Vi är som vanliga människor” – att skapa muntliga
källor med meningsmotståndare’ i Hansson, Lars och Thor, Malin (red.) Muntlig
historia. Lund: Studentlitteratur, s. 53-84.
196
Denzin, Norman K. (1999)”Evaluating Qualitative Research in the Poststructural
Moment: The Lesson that James Joyce Teaches Us” i Bryman, Alan och Nurgess,
Robert G. (red.) Qualitative Research. London: Sage, s. 311 ff.
195
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namiken kring forskarens subjektivitet. Historieskrivning baserat på muntliga källor är inte och kan inte vara objektiv, men det är inte heller det som
den strävar efter.
Jag var orolig inför samtalen för att informanterna skulle missförstå
mitt syfte med dem. Jag ville inte att de skulle se mig som en representant
för majoritetssamhället med uppgift att undersöka det avvikande i samhällets periferi och sedermera förenklat bekräfta deras utanförskap. Detta må
vara en omotiverad fördom om dem som jag själv hade i förväg. Jag antog
att de var trötta på undersökningar om invandrare i förorten, där experter
uttalar sig om invandrargrupper medan de själva inte får komma till tals.197
Väl på plats fick jag sällan den känslan. Däremot kände jag mig ofta bortkommen i deras kollektiva närvaro, som om de delade erfarenheter och
insikter som jag själv inte hade tillgång till. Detta gällde speciellt i mötet
med den äldre generationens nätverk. När jag umgicks med kvinnorna i
föreningen hamnade jag ofta utanför gemenskapen, mycket på grund av
språket men även för att jag inte kände dem så väl. Detta är en begränsning
för min studie och jag måste därför vara mer varsam i min analys av berättelserna.
Likaså riskerar jag själv som akademisk, svensk kvinna ur medelklassen att tillhöra den majoritetsdiskurs om migranter som jag strävar efter
att kritisk granska. Detta kan utgöra ett hinder i avhandlingen och är något
som jag återkommer till i slutdiskussionen.
I intervjusituationerna försökte jag att vara övertydlig med syftet med
min närvaro, min forskning och samtalen. Jag försökte frekvent påtala vikten av informanternas kunskap och att deras erfarenheter var det centrala i
min avhandling. Jag underströk betydelsen av deras personliga berättelser
för att vidga samhällets kunskaper om migranters situation. Flera kvinnor
Detta antagande från min sida kan grunda sig i att Muslimska Kvinnoförbundet i
Botkyrka, MKF, avböjde att medverka i avhandlingen på grund av vad jag tolkade
som den anledningen. De verkade helt enkelt ha tröttnat på att bli studerade av
andra, då detta verkar ha förekommit relativt ofta.
197
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hade på olika sätt hade letat efter informationskanaler att uttrycka sig igenom. Flera informanter ur båda generationsgrupperna verkade vilja och
uttryckte ett starkt behov av att få berätta en slags egen version i förhållande till de fördomar om dem som de upplevde att andra har.
Samtliga samtal med informanterna skedde under hösten 2008. Sex
stycken intervjuer skedde under den muslimska fastetiden Ramadan i september.198 Dessa två samtalsomständigheter bör beaktas i analysen av materialet, det vill säga att en medvetenhet bör finnas att kontexten i nutiden
spelar roll för det som sägs i samtalet om dåtiden.
För de informanter som samtalade med mig under Ramadan är det
möjligt att deras medvetenhet om religiositet var förhöjd. Fastetiden är
bland annat en period för eftertanke kring den egna religionen och vad den
innebär, vilket kan ha bidragit till att informanterna omedvetet anknöt
oftare till det religiösa temat än vad de hade gjort annars.
Samhällskontexten år 2008 innefattar olika sorters terrorattacker
och en förstärkt islamofobi, liksom upplopp i migrantäta förorter i Europa
samt uppmärksamhet av så kallade hedersmord. Sådana välkända och väldokumenterade händelser kan påverka individuella minnen och influera
återgivningen av livserfarenheter kring den egna personen.
Följande kapitel innehåller beskrivningar om vad som sades av informanterna i båda generationer. Texten beskriver vad de berättar om och
hur de talar om dessa saker. Slutligen sammanfattas kapitlets huvuddrag i
en slutdiskussion.

Varav tre intervjuer skedde på öppna förskolan och tre intervjuer skedde i föreningen. Dessa är mer specifikt samtalen med Ä1, Ä2 och Ä3 respektive Y1, Y2 och
Y3.

198
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4

BERÄTTELSER OM LIVET I NORRA BOTKYRKA

Inledning
Nedanstående kapitel är en genomgång av vad informanterna säger och
uttrycker i samtalen med mig. Materialet struktureras utifrån avhandlingens
frågeställningar om marginalisering och inkludering samt utifrån utifrån de
tidigare definierade generationsuppdelningarna mellan de två nätverken.
Syftet med texten är att lyfta fram informanternas röster och att redovisa
för deras individuella och kollektiva erfarenheter, åsikter och upplevelser
under den studerade tidsperioden. Likaså ska kapitlet redogöra för likheter
och skillnader, både mellan och inom de två olika generationsgrupperna.
Det är informanternas subjektiva minnen av dåtiden liksom deras upplevelser av nutiden som står i centrum.199 Allra först sker dock en kortare presentation av de båda generationsgrupperna.

Generationsgruppernas historier
De informanter som ingår i den äldre generationen invandrade från Turkiet
till Sverige någon gång under 1970-, 1980- och tidigt 1990-tal.200 Majoriteten är kurder som växte upp i rurala områden utanför Konya i centrala
Anatolien.201 Deras uppväxter verkar till stor del ha präglats av fattigdom,
inskränkta rättigheter och brist på framtidsmöjligheter. Alla utom en av
kvinnorna genomgick en kortare skolgång, endast till och med årskurs tre,
för att sedan huvudsakligen arbeta med familjens jordbruk. Sönerna i famil-

Med nutiden menas här tiden för intervjusituationerna, hösten 2008.
Med undantag för Ä10 som invandrade tidigt under år 2001.
201
För tidigare studier om migrerade kurder från Turkiet i Stockholmsområdet se:
Lundberg, Ingrid, Kulubor i Stockholm: en svensk historia, Sveriges invandrarinstitut och museum, Tumba, 1991. Jfr Alpay, Şahin (1980). Turkar i Stockholm: en
studie av invandrare, politik och samhälle = Diss. Stockholm: Stockholms universitet.
199
200
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jerna uppfattas enligt informanterna ha haft större möjligheter till utbildning och eventuell yrkesbildning.
Som kurder i Turkiet levde dessa informanter till stor del ett liv i
utanförskap.202 Flera informanter berättar om uppväxter präglad av ständig
rädsla för våld och diskriminering.
De kurdiska männen åkte av dessa anledningar ofta utomlands för
att finna möjligheter till ett bättre liv, och kvinnorna kom vanligtvis efter
när männen väl hade etablerat sig på den nya platsen. Samtliga kurdiska
informanter invandrade till Sverige på detta vis som anhöriga till män som
redan fått arbete och uppehållstillstånd i landet. Enligt informanterna har
flytten inneburit ett känslomässigt uppbrott från släkt och vänner, kantat
av okunskap om det nya hemlandet som väntade.
Flera kvinnor berättar just om rädsla och oro för det främmande i
Sverige men även om stora förhoppningar om bättre ekonomi och starkare
rättigheter än vad de haft i hemlandet.
Flera utav kvinnorna fick vänta en längre tid innan de kunde emigrera. Detta medförde att männen återvände regelbundet till sina fruar i Turkiet, och att flera familjer skaffade barn medan föräldrarna fortfarande befann sig på olika platser. Flera informanter var redan föräldrar vid ankomsten till Sverige och fick sedan ytterligare barn som svenska medborgare.
En informant i den äldre generationen växte upp i det urbana, sekulariserade området kring Ankara. Hon utbildade sig till och med universitetsnivå och flyttade till Sverige som ett led i ett liv präglad av flera internationella flyttar på grund av arbeten och relationer.

Se till exempel Kirisci, Kemal & Winrow, Gareth M. (1997). The Kurdish question and Turkey: an example of a trans-state ethnic conflict. London: Frank Cass
eller Gunter, Michael M. (1990) The Kurds in Turkey: a political dilemma. Boulder,
Colo: Westview Press. För mer om PKK se: Gunes, Cengiz (2012). The Kurdish
national movement in Turkey: from protest to resistance. London: Routledge.
202
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Majoriteten av kvinnorna lärde sig aldrig svenska. Eftersom de hade ansvaret för barnen medan männen arbetade, så var det svårt att kunna fullfölja
ordinarie SFI-kurser.
Majoriteten av de intervjuade kvinnorna på föreningen har sökt arbete kontinuerligt under tiden i Sverige men har inte lyckats få anställning.
Några av dem har haft tidsbegränsade anställningar, och en av kvinnorna
har i nuläget deltidsarbete. Flera av dem är långtidssjukskrivna på grund av
förslitningsskador.
Då många av kvinnorna i föreningen upplever en brist på egna möjligheter vad gäller arbetet och utbildning, så väljer de att satsa på barnens
utbildning, yrken och framgångar. Det sociala nätverket har som konsekvens av kvinnornas respektive individuella begränsningar fått en stor betydelse under årens lopp. Gruppen som träffas på föreningen har allt sedan
1970-talet varit en viktig och central punkt i kvinnornas sociala liv. Samtliga kvinnor uppger att föreningen och den gemenskap som finns där är väldigt viktig.
Den yngre generationens historia är mer splittrad. Informanterna
kommer sammanlagt ifrån fem olika länder, både som anhöriga till arbetskraftsmigranter och som flyktingar från krigsområden. De har emigrerat till
Sverige ifrån Bangladesh, Pakistan, Somalia, Turkiet samt Uzbekistan. De
kom till Sverige under någon gång under 1980 och 1990-talen, i unga år
eller i tonåren tillsammans med sina föräldrar. Alternativt så invandrade de
i vuxen ålder under 2000-talet tillsammans med sina män. En informant
föddes i Sverige av invandrade föräldrar kort efter att de migrerat.
Flera utav informanterna växte upp i området och gick hela grundskoleutbildningen i Sverige. Alla informanter i den yngre generationen utbildade sig till och med gymnasienivå och majoriteten gick sedan vidare till
universitetsstudier. Även flera utav de kvinnor som invandrat i vuxen ålder
i den här gruppen har läst på universitet i sina respektive ursprungsländer.
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Flera utav de kvinnor i den yngre generationen som växte upp i området,
valde att gifta sig med män från ursprungslandet, som också bott i Sverige
sedan barndomen.
Alla utom två informanter har sedan deras respektive studietider
tagit slut haft anställningar på heltid, i flera fall inom samma företag under
hela den yrkesverksamma perioden.
För kvinnorna i den yngre generationen är gemenskapen på öppna
förskolan främst ett sätt att umgås med andra mammor under föräldraledigheten. Majoriteten av kvinnorna har dock redan etablerade sociala nätverk och vänskaper på annat håll, både i och utanför området.
Ovanstående text antyder att det finns generationsspecifika upplevelser som skiljer grupperna ifrån varandra, men antyder även att det finns
inomgruppsliga olikheter kvinnorna emellan. De erfarenheter som de enskilda individerna har i båda generationsgrupperna ska nu granskas i detalj.

Vardagsliv i Fittja
Äldre generationen
Rutinerna från dag till dag ser relativt lika ut för majoriteten av kvinnorna i
den äldre generationen som samlas i föreningens lokaler. Eftersom de allra
flesta här saknar anställning så centreras dagarnas bestyr mycket kring
familj och hushåll. En typisk dag för flera utav kvinnorna ser således tämligen likartad ut, även om deras sätt att berätta om vardagen skiljer sig åt.
Ä2 kom till Sverige 1977 från Konya- området i Turkiet. Vid tillfället
för samtalet är hon 54 år gammal. Hon har flera vuxna barn och är gift
med en man som är pensionerad. De har bott i området under hela sin tid i
Sverige. Ä2 har inte haft någon anställning sedan de kom hit och är nollklassad vid samtalstillfället. För Ä2 var det inte lätt att flytta till ett annat
land:
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Det svåra är att man är i ett helt främmande land, och ett helt nytt
främmande språk och regler och lagar har man svårt med. Och på grund
av språket så har man inte koll på sådant, till och med arbete och hitta
ett arbete och kunna jobba fritt. Det är jättesvårt. Klart att livet förändras när man flyttar från ett land till ett annat. Men man är ensam, man
träffar inte släkt och bekanta. Man har saknaden.203

Ä2 är äldst av kvinnorna i den här gruppen och hon tre vuxna barn som
har flyttat hemifrån. Ä2 beskriver sin vardag på ett neutralt sätt, hon verkar
ha vant sig vid att livet inte innehåller lönearbete. Hon berättar att:
En vanlig dag för mig, att gå upp på morgonen, att äta frukost. Jag går
och gör mina hemsysslor kanske, jag går ut och handlar. Jag hälsar på
[föreningen]. Har jag pappersarbete så går jag även till Medborgarkontoret för att de ska hjälpa mig, träffar […] kompisar och grannar, på
sommaren. […] Middag och sen sitter jag och min man framför tv:n, efter bönerna.204

Ä2 berättar om sin sociala tillvaro och att hon väldigt ofta visat i föreningslokalen:
Vänner och kompisar träffar jag på [föreningen]. Men att hälsa på någon, det gör jag inte alls. Men på somrarna sitter vi ute här, utanför portarna, och dricker kaffe tillsammans. Det är min enda kontakt.205

Ä1 kom till Sverige 1979 från Konya i Turkiet. Hon är gift och har åtta
barn. Vid tillfället för samtalet är hon 45 år gammal. För Ä1, som har flera
barn i unga åldrar, är dagarna förknippade med en slags leda som är märk-

Samtal med Ä2, 2008-09-17.
Ibid.
205
Ibid.
203
204
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bar i hennes sätt att beskriva dem. Hon berättar om hur det upprepade
livsmönstret väcker en stark önskan om en alternativ vardagstillvaro:
På morgonen, jag skickar alla mina barn till skolan. När barnen är i skolan, så ska jag börja med lite städning, och därefter lite matlagning. Tills
man har gjort det, så kommer barnen från skolan. Och då ska de äta,
och vissa ska sitta med sina läxor, och därefter har du diskat och plockat undan efter maten, så har det hunnit bli kväll. Och kanske under tiden jag har hunnit hälsa på en väninna eller några bekanta [på föreningen], innan dagen är slut. Och så börjar nästa dag. Det finns inget som är
annorlunda. Om man hade jobbat så hade man något som man hade
kunnat tala om, några som man hade kunnat träffa. Men det finns inga
jobb och vi söker förgäves, och vi hittar inte och vi får inte. Det är dagarna in och ut på det viset. Städning, matlagning, tvätt och barn och
ungar och inget annat.206

Ä1 har varit sjukskriven under en längre period varför hon nu har fallit
utanför det sociala försäkringssystemet. Hon söker fortfarande arbete då
hennes högsta önskan är att få en anställning. Hon är dock medveten om
att hennes sjukdom, låga utbildning och språkbrister utgör stora hinder för
detta. Hon uttrycker en frustration kring att inte kunna tala svenska och
menar att inte kunna tala fritt med andra är det svåraste med att bo i ett
annat land.207 För Ä1 har föreningen kommit att bli väldigt betydelsefull.
Här är hon delaktig och här har hon sin sociala tillhörighet:

206
207

Samtal med Ä1, 2008-09-15.
Ibid.
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Är det viktigt för dig att komma hit till [föreningen]?
Jag älskar att komma hit till [föreningen], och jag önskar att jag hade
kunnat få en anställning till och med på [föreningen]! Och jag säger till
min arbetsförmedlare, en turkisk man: ”kan ni inte skicka mig så att jag
praktiserar på [föreningen], och sen får en normal anställning där?” Han
säger: ”Men du är ju hela dagarna ändå där!” [alla skrattar]
Vilka umgås du med? Vilka är dina vänner?
De som jag umgås med är också från Turkiet, från Konya som jag känner. Jag lärde känna dem först här i Fittja, och vi har mycket god kontakt med varandra. Det är dem som jag umgås med.208

Ä5 kom till Sverige år 1995. Hon flyttade direkt från Konya i Turkiet till
området i Botkyrka och har bott där sedan dess. Hon kom till Sverige genom giftermål. Ä5s nuvarande man bodde sedan tidigare i området med
sina barn. De gifte sig i Turkiet och sedan anslöt hon efter ett halvår till sin
nya familj i Sverige. Tillsammans har de nu sju barn. De har ingen släkt i
området. Ä5s närmaste släkting är en kusin som bor fyrtio mil bort. Ä5
menar att hon upplevde flytten till Sverige som enbart positiv. För henne
innebar det en trygghet att bo i ett land som hon menar tar mänskliga rättigheter på allvar. Hon känner sig som en individ i Sverige, berättar hon.209
Ä5s känsla för situationen i hemlandet innan utvandringen är präglad av
konflikter och rädsla. Hon är kurd och hon förklarar att:

208
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Tyvärr, vi är kurdiska muslimska kvinnor och man har klassats, alla
kurder har klassats, som terrorister. Och det finns hela tiden, och det
har aldrig varit någon trygghet för oss. Hela tiden var man terror, terror,
terror liksom. I hemlandet.210

Ä5 berättar att hon är nöjd med tillvaron i Sverige och i området för sin
egen del. Dock ser hon en utveckling i de yngre generationerna som hon
inte uppskattar. Hon menar att:
Sedan drygt tio år som jag har kommit hit, jag har inte sett något som är
dåligt i Sverige. Jag har inte sett något som kan vara dåligt. Jag har
tvärtom bara fördelar, inga nackdelar. Vi känner oss trygga här, vi känner oss lugna i levnadssituationen sett. Men å andra sidan, våra ungdomar, vi börjar bli oroliga. Det finns massor som händer nu förtiden, man
ser det överallt i världen också. Att de rövar bort barn och de misshandlar och de mördar varandra eller kollektivet. Det är det som oroar oss.
Och vi samlar in våra barn till oss. Annars så finns det inget som jag kan
minnas som är dåligt.211

För Ä5 som har en stor familj och är arbetslös ser vardagen ut på liknande
sätt som Ä1 men när hon berättar om en typisk dag så ger hon ett relativt
nöjt intryck. Ä5 nämner inget om en önskan att dagarna ska innehålla annat än vad de gör.

210
211

Ibid.
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Kan du beskriva en typisk dag för dig, från morgon till kväll?
Vad innehåller den?
Ja. Jag vaknar och jag väcker barnen, de ska lämnas till skolan och hämtas från skolan. Jag lagar maten medan de är i skolan och de kommer,
de ska matas och under tiden man ska hinna till tvättstugan och man
ska handla eller man ska laga kvällsmålet eller dammsuga och hela min
dag går åt med nio personers familj. […] Mina egna barn är små. Fyra
år, sex år och sju år. Dagis och fritids. Makens barn är vuxna.212

Trots mycket arbete med en stor familj så försöker Ä5 komma till föreningslokalen ofta. Hon menar att kvinnorna i föreningen utgör hennes familj när släkten bor långt bort:
Hela det här området, vi har grannskap och vänskap med varandra. […]
Så jag har bara de här, vi är alltid tillsammans, hela den här gruppen,
hela det här samhället. […] Vi hälsar på hos varandra även hemma och
utanför hemmet på somrarna. Och även i [föreningen].213

Det sociala nätverket i föreningen är enbart kvinnligt. Ä5 förklarar att
kvinnornas respektive män inte har någon bra kontakt med varandra och
att de inte ingår i den gemenskap som föreningslokalen erbjuder. Dock
träffas hela familjerna ute om somrarna eller vid högtider som Ramadan,
till exempel. När fastan är över firar alla tillsammans.
Denna gemenskap är väldigt viktigt för Ä5 som ser en självklar fortsatt framtid i området. Ä5 och hennes man tror att de kommer att bo kvar.
Hon berättar att:

212
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Vi har lärt känna varandra här, jag har många landsmän här och alltså i
glädje och i sorg, bröllop och i dödsfall, vi är tillsammans och vi hjälper
varandra, vi stödjer varandra, vi lagar mat till varandra och vi ställer
upp för varandra. Mer än så skulle jag inte önska mig, mer än så kan jag
inte få.214

Ä3 är femtio år gammal vid intervjutillfället. Hon är gift och har fyra barn.
Ä3 flyttade till Sverige med sina barn från Turkiet år 1987, då hon var 29
år gammal. Hennes man åkte först ensam till Sverige för att sedan skicka
efter resten av familjen när han hittat arbete. Ä3 och hennes familj utvandrade av ekonomiska skäl. Hon förklarar att de är kurder och tillhörde därför en av de grupper i Turkiet som hade svårt att försörja sig. Hon menar
att familjen inte hade några särskilda politiska problem i hemlandet. Ä3 s
familj har bott i samma område i Botkyrka under hela tiden i Sverige. Hon
berättar att det i början var svårt att komma från en landsbygd till ett utvecklat land eftersom levnadssituationerna var så annorlunda. Familjen
hade även en tuff period inledningsvis rent ekonomisk, men saker har ordnat sig. Och generellt sett så är Ä3 nöjd med tiden i området:
Barnen växte, barnen läste. Det blev bra barn, jag led inte på grund av
mina barn, min familj. Okej, ekonomiskt hade vi det lite svårt i början,
man visste inte hur man skulle hantera saker och ting. Men annars, det
har inte varit större svårigheter, att bo i Sverige och i Fittja. Bara ekonomiska svårigheter, som kan finnas överallt, hos alla familjer. Inte annars, barnen är stora, vuxna, vissa gifta. Och barnen har bildat sig bra,
har fina arbeten, har fina arbetsställen.215

Ä3 berättar om en vardag som ser annorlunda ut än hos flera av de andra
kvinnorna. Hon understryker direkt behovet av att komma bort från hem-
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met, även om hon är tillfälligt sjukskriven från sitt arbete vid samtalstillfället:
Dagen jag inte jobbar, det är som en vanlig dag. Jag kan inte sitta hemma och isolera mig med bara hushållsarbete, tack! Frukost, eller så ringer jag till en väninna eller jag ringer till en bekant, vi träffas på en kafeteria eller så hälsar jag på mina barn som bor för sig själva och har familjer, eller så tar jag mina barnbarn och mina barn tillsammans på något café eller McDonald’s eller på Max. Eller sitta ute och fika någonstans. Dricka kaffe hos någon väninna i några timmar och sen kommer
jag tillbaka här. Alltså jag bränner inte min dag [skratt]. Den ska utnyttjas.216

Ä3 uttrycker dock en sorg över hennes egna förlorade möjligheter som hon
upplever att hon är för gammal för att kunna genomföra nu:
Jag har ett stort, stort men. Och många hopp. Jag hoppas att jag hade
kunnat komma hit som unga flicka, liten tjej, innan jag gifte mig. Och
jag skulle bilda mig här, jag skulle läsa här. Och jag skulle vara något
stort kanske. Jag skulle bo finare, kanske. Jag skulle ha bättre ekonomi,
kanske. Det är de här tankarna som maler ibland. […] Och anledningen,
detta leder till att jag uppmuntrade mina barn hela tiden. Läs! Bilda er!
Var läskunniga personer. För att ni ska klara livet. Vi är på väg mot ett
samhälle där det bara är bildning som gäller. Var inte enkla, som mig,
som inte kan klara mig, ok lite på svenska men inte speciellt mycket.
Och även på er arbetstid, ni kommer att må mycket bättre om ni är bildade.

216
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Har du gått i svenskundervisning?

Ja. Lite har jag läst. Anledningen till det är att jag var tvungen att jobba.
Jag måste bidra till familjens försörjning. Så att barnen inte ska lida, så
att barnen ska kunna bilda sig. För att barnen ska kunna utveckla sig.
För mig var det för sent. Men för barnen var det inte för sent. Jag tror
att jag har lyckats med barnen. Jag var tvungen att jobba istället. För om
jag läser så har jag ingen ersättning.217

Ä3 är insatt i det politiska läget i kommunen och har personlig kontakt
med flera politiker. Hon uppskattar deras engagemang och tycker att de
som hon har träffat är lyhörda för de boendes åsikter. Hon har sedan hon
blivit svensk medborgare alltid röstat på socialdemokraterna och hon har
en son som arbetar inom LO. Ä3 är trots sin skepticism till invandrartäta
områden mycket nöjd med det som hon beskriver är ett generell svenskt
beteende. Detta kontrasterar hon mot vad hon upplever är typiskt för till
exempel turkiska tjänstemän:
Det finns ju många dumma och bra människor överallt i världen. Och
även här i Sverige. Men om jag ska ta en svensk människa som varit
dum mot mig och jämföra honom med den bästa i Turkiet, så den
dumma är bättre än den bästa i Turkiet.

217

Samtal med Ä3, 2008-09-17.

118

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

Varför då?
Makten. Det är inte svårt att ha ett yrke där kanske, i Turkiet. Har han
en bra ställning på någon instans eller i någon kommundel, de ger dig
inte chansen att prata och förklara vad du menar. De kan allting. De är
här uppe [pekar upp i taket], du är här nere som en människa [pekar ner
i golvet]. Till och med en anställd på en flygplats, eller en vårdcentral.
Du ska förklara för läkaren, du hinner inte förklara, de gör precis vad de
vill. Jag har levt 27 år i Turkiet, jag var ung och jag var barn. Och jag
skulle skaffa ett pass till min son som var liten, han hade en liten guldstjärna här i sina kläder [pekar på bröstet]. Och han skrek efter mig, min
son, när vi skulle skaffa pass och de gick från det ena till det andra
rummet. Och polisen bar honom ”ja, han grät efter dig” säger polisen,
när han till slut kommer med honom. När vi kom hem så märkte jag att
guldet var borta. Alltså, de man tror att man kan lita på mest, de kan
man inte lita på.218

Ä4 är 52 år vid samtalstillfället. Hon kom till Sverige år 1982 med sin man
från Konya i Turkiet. Han var politiskt aktiv och riskerade att fängslas
varför de flydde hemlandet. Ä4 har fyra barn och har tidigare arbetat inom
olika serviceyrken men är sedan två år tillbaka sjukskriven på grund av
ryggskador. Ä4 talar flytande svenska eftersom hon gick drygt tre år i vanlig grundskola när hon kom till Sverige. För Ä4 umgås mycket med sin man
och de väljer ofta att åka in till centrala Stockholm för att äta på restaurang
eller gå på bio. Hon är rätt missnöjd med de kommunala inrättningarna i
området men trivs ändå relativt bra. Hon menar att de andra kvinnorna,
förutom Ä3 och Ä8, med flit håller sig ifrån samhället utanför området.
Hon berättar att:
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Ja, skolan tycker jag inte är bra och dagis tycker jag inte är bra. […]
Men Sverige är jättebra, med sociala skyddet och så. De är varma och
så. Men jag tycker att det är synd om unga tjejer, döttrar till andra
kvinnor här i Fittja, de har det svårt, de vet ingenting, de kan inte åka
någonstans ensamma. Men de trivs också. Om du frågar dem, de trivs.
Vad beror det på?
Det är inte religionen, jag är också muslim. […] Det är en annan sak. De
vågar inte, de är rädda för varandra, de är rädda för varandra, de pratar
om varandra. […] Men för mig, jag tänker inte på det.219

En typisk dag för Ä4 är omväxlande. Den består av både hemarbete och
aktiviteter utanför hemmet:
Jag kan berätta om idag. Ja, idag. Jag var glad idag. Innan man var ledsen, man var trött, man orkar inte. Men idag var jag pigg och tog på
morgonen tidigt, jag brukar gå upp på morgonen tidigt, jag ordnar allt
från morgon till kväll, mest på dagen [skratt]. Det är så. […] Ja, idag
gick jag upp och jag har färgat mitt hår! [skratt] Och sen har jag lagat
mat, jag har städat lite, sen kom ut, jag har tittat på tv lite grann, och
sen jag sökte jag jobb i nästan två timmar. Tittar på katalogen, tittar på
datorn, ringa hit och dit. Och nu är jag här. Och sen när jag går hem, då
kommer min son klockan fyra. Han äter och sen tar jag honom och tar
en liten promenad, med Ä3. Efteråt eller vid nio så tar vi en liten promenad. Och sen vi kommer hem, sover. Det är så barnen leker, det är så livet. Jag tittar på turkiska kanalen, men jag tittar på svensk tv också.
Varje läser varje dag på text-tv.220

219
220

Samtal med Ä4, 2008-11-13.
Ibid.

120

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

Samtalen leder in på platsens betydelse och jag frågar informanterna hur de
upplever tillvaron i det kommunområde som de bor i. Ä3 menar att hon
trivs på flera sätt i själva bostadsområdet, hon tycker till exempel att det
rent geografiskt och estetiskt är fint. Ä3 säger att ”Fittja är vackrast. Grönt,
fräscht, vattnet, allting! Från vårt kök ser vi ut till ängen.”221 Dock är Ä3
kritisk till utvecklingen mot ett invandrartät område och menar att detta för
med sig negativa konsekvenser. Hon menar att området har ändrats sedan
hon flyttade dit på 1980-talet då det fortfarande var ”många svenskar, och
en fin blandning i början.”222 Nu, berättar Ä3, är det för många som bor i
området som har invandrarbakgrund. Likaså är de anställda vid till exempel områdets vårdcentral numer också migranter, vilket ger en sämre service
förklarar hon:
Just Fittjas vård och vårdcentral, det är många utländska läkare där.
Och vi är missnöjda. När man går dit och ska försöka tala om sin sjukdom, om sina problem, de lyssnar inte. Om det är staten, det är inte
själva läkaren som söker hit, kanske. Det är högre politiker som levererar läkarna hit, kanske. I sin tur försäkringskassan inte godkänner de
här läkarna eftersom de har utländsk bakgrund. Kanske det är av en
slump, jag vet inte. Vi är lite missnöjda på det viset.223

Ä3 är medveten om, och kluven inför, den uppfattning av området som
finns i allmänhet hos utomstående. På ett sätt menar hon att området är
negativt:

Samtal med Ä3, 2008-09-17.
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Alltså, det är sant som de säger, att det är dåligt i Fittja. Kanske vi utländska, alltså vi med utländsk bakgrund, vi har inte riktigt kontroll på
våra barn? Ungdomar efter klockan åtta, när det är mörkt ute, jag känner de här ungdomarna kanske för jag börjar vänja mig att det finns
många ungdomar i centrum som skriker och gapar och har roligt. Men
de som kommer utifrån, de blir vettskrämda, det är sant. Och det är det
som för en dålig bild av Fittja. De här ungdomarna kanske inte menar
något illa men de skrämmer. Varför ska de vara ute och inte i sina hem
med sina föräldrar, med sin familj? Eller ute i stan’ där många kanske
umgås eller liknande. Det är det som för med sig en dålig bild. Häromdagen var det två unga killar som sprang med knivar bakom en annan.
Om det är skämt eller inte skämt, ”var är killen var, är killen?” Jag vet
inte. Inga känslor. Klart att det för med sig en dålig bild av Fittja! […]
Men vi trivs och vi anser det inte vara som de tycker och tänker. Det är
inte precis som det beskrivs ute i tidningarna.
Varför tror du att det beskrivs på det viset, om det inte är så?
Jag vet inte varför jag ser att det är bättre än fördomarna som finns i
tidningarna. På ett sätt är det så, på ett annat är det fy.224

Ä1 förklarar att hon tycker väldigt mycket om området. Det har kommit
över tid att bli hennes bekanta hem som hon förknippar med trygghet och
välmående. Hon ser tillbaka på sin tid i området och konstaterar att:
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Jag landade första dagen i Fittja, och jag började lära känna min krets.
Och bor jag här, utomlands, så vill jag bo där jag känner någon. Och
några, och jag älskar att bo fortfarande i Fittja och jag är jättenöjd med
att bo i Fittja. Jag skulle aldrig vilja flytta härifrån, jag älskar att bo här.
[…] Alltså, vår första blick det var här i Fittja och man lärde känna varandra här i Fittja. Om jag åker någonstans på några timmar, jag längtar
att åka hem till Fittja. ”Åh, vad skönt det är! Nu känner jag mig hemma!” Jag tänker så, jag vet inte vad de andra tänker. Jag känner mig
nöjd, men jag vet inte vad de andra säger.
Var åker du när du lämnar Fittja?
Alltså, när man åker för att shoppa eller handla, det är Hallunda, det är
Skärholmen, det är inne i stan’ också, det är olika ställen man åker till.
Men när jag åker just tunnelbanan till Fittja, som om jag har kommit till
mitt hemland! Man har vant sig, det här är mitt hem, det här är min by,
säger jag.[…] En av mina döttrar, gifte sig och flyttade till Oskarshamn.
Och jag brukade hälsa på henne, och jag skulle vara där två eller tre dagar högst. Jag och min son, som han är nu 7-8 år: ”Mamma, jag vill åka
till vårt Fittja, snälla mamma, jag mår inte bra! Mamma, det här är ett
fängelse, nej mamma jag vill inte!” [skrattar] Och jag kände likadant,
jag kände mig instängd.225

Ä9 är vid samtalet 44 år gammal. Hennes man flyttade till området i Sverige år 1989 från Konya i Turkiet. Han flyttade av ekonomiska skäl, för att
hitta arbeten. Ä9 och hennes man levde sedan växelvis i Sverige och i Turkiet eller uppdelade på varsitt håll. Först från och med år 2000 bosatte de
sig tillsammans permanent i området. Ä9 har fem barn.
Ä9 har ett positivt intryck och erfarenhet av området som grundas
mycket på den omgivande naturen och växtligheten. Hennes första intryck
av området var att det var vackert och att hon tyckte om det.
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Vad är det som du tycker gör det vackert?
Friheten. Och de gröna gräsmattorna, grönskan, naturen, och till och
med folket, svenska folket som är mycket bättre än vad det har varit i
våra länder. Vi hade inte samma frihet i vårt land, vi hade inte samma
grönska i vårt land. Jag tyckte om det. […] Nu så tänkte jag på att där, i
Turkiet, så kunde jag inte gå ensam och handla, jag kunde inte gå till affären helt ensam, jag kunde inte göra något ensam. Men här i Sverige,
jag går ut och jag promenerar, jag handlar ensam, jag går ensam, jag
åker buss ensam, jag åker taxi ensam, jag åker tunnelbana ensam. Men
det kunde vi inte göra där. Här är jag fri, som kvinna. Kulturen säger så
i hemlandet.226

Ä5s syn på Sverige generellt och på lokalområdet specifikt sett är både positivt och negativt. Hon röstar i alla valen och hon upplever att hon har blivit
väl bemött på till exempel områdets vårdcentral eller hos hyresvärden, Botkyrkabyggen. Hon menar att hon inte upplevt något dåligt i Sverige under
hennes dryga tio år som medborgare här, det vill säga att hon inte har varit
med om några negativa erfarenheter. Men när jag frågar henne om hon
anser att något har förändrats i området under de åren så svarar hon att:
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Det har inte förändrats så mycket, men när det gäller vården, fastigheterna, skötseln om fastigheterna, det har varit bättre förut. Det är sämre
nu. Exempel fastigheterna, de sköttes av hyresvärden, Botkyrkabyggen.
Hade vi någon felanmälan on toaletten, avloppet, någon dörr..de reparerades på samma dag. Dagen efter senast. Gratis. Och nu kostar det. […]
Och vården, förut så kunde man ringa till en läkare, alla läkare var
svenska läkare på vårdcentralerna. Nu är det många utländska läkare
och de har samma attityd, en annorlunda attityd liksom, som man inte
vågar prata för mycket. De har inte tiden att lyssna till vad patienten berättar. Vi har inte tid, vi får inte tid att berätta och förklara. Två olika
sjukdomar får man inte berätta om. Ont i armen, ont i huvudet, ”nej, vi
tar huvudet idag”. ”Inte armen, nästa gång”. Det har blivit en försämring, och det är synd.227

Ä10 berättar att hon känner sig väldigt trygg och hemma i området. Hon
tycker att det är en lugn stämning där alla ingår i en gemenskap men ändå
får vara i fred på ett behagligt sätt:
Det är fint, jag känner mig trygg. Och många är våra landsmän plus
andra invandrare som alla tar hand om varandra. Och ingen stör den
andre, det är jätteskönt.
Hur menar du med trygg?
Ja. Sedan några månader så är vi några väninnor, som tar en promenad
tillsammans mellan klockan sex och klockan åtta på kvällen, utan att
vara rädda. Vi går runt i hela Fittja. Jag har inte blivit bemött av någon
fara här.228

227
228

Samtal med Ä5, 2008-10-09.
Samtal med Ä10, 2008-11-26.

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I 125

Vi pratar om den negativa bild som finns av området i media och runt om i
andra regioner. Ä10 är medveten om den och berättar vad hennes åsikter är
när det gäller bilderna om området som sprids:
Kanske det är en misstolkning, tror jag. Kanske arbetslösheten är för
mycket? Och invandrarna är för mycket och tätt inpå varandra. Då kanske man tror att det finns våld? Men våldet finns inte här. Det finns på
de andra renare ställena istället, faktiskt. Och arbetslösheten finns här
på grund av språket, inte på grund av något annat. Och det är en feltolkning, av alla tidningar. Alltså i Fittja är det så, att i och med att alla
känner varandra, alla skäms inför varandra. Man känner varandras
barn kanske, man kan säga till varandras barn också. Och man tar hand
om varandra, ”det där var ditt barn och jag plockade upp honom ur
bråket” eller liknande, det känns tryggt och skönt. Nej, det stämmer
inte. Det är fel.229

Yngre generationen
Y1 är 32 år gammal vid intervjutillfället. Hon är gift och har två barn. Y1
flyttade med sin familj till Sverige från Konya i Turkiet år 1985, då hon var
tio år gammal. Hennes far åkte först ensam till Sverige för att sedan skicka
efter resten av sin familj när han hittat arbete. Den främsta anledningen till
att familjen utvandrade var föräldrarnas önskan om en förbättrad ekonomi,
då det i hemlandet var svårt att försörja sig. Y1s far hade på den tiden släkt
som redan hade invandrat till Sverige och bodde i norra Botkyrka, varför
valet för familjen föll på samma region. Y1 menar dock att även andra
anledningar än släktgemenskap låg bakom valet av bostadsort för familjen:
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[…] mina föräldrar tänkte mer att de inte skulle låta sina barn bli försvenskade. Förstår du? Vi håller oss tillsammans. De var mera rädda, de
vågade inte helt enkelt, flytta till en ort där man inte kan språket, där
man inte kan. De tänkte så här: ”då kommer jag att förlora min familj,
då kommer mina barn bli försvenskade helt och hållet”. ”Så istället för
att ge dem en bra framtid, så har jag förstört deras framtid.” Så det var
den tanken, de hade. Det var en bra tanke, men i längden det blir, ursäkta mig, men de överdriver för mycket. Tycker jag iallafall.230

Y1 gick i skolan i norra Botkyrka. Efter skoltiden bodde hon i ett par andra
stockholmsförorter och arbetade på flera olika förskolor och på restaurang.
Hon har även kompletterat sin grundutbildning på folkhögskola.
Y1 gifte sig vid 25 års ålder med en man som också invandrat från
Turkiet. Tillsammans har de två barn. Vid intervjutillfället är hon föräldraledig med yngsta dottern. Y1 och hennes familj bor vid intervjutillfället
återigen i området. Efter giftermålet och när Y1 blev gravid så valde hon
och hennes man att flytta tillbaka till det område i Botkyrka där det fanns
familj och släkt.
Y1 pratar under samtalets gång om det som hon upplever är skillnader mellan svenska kvinnor och muslimska kvinnor, en generaliserad uppdelning som hon upplever är väldigt tydlig och präglad av förutfattade meningar. Hon beskriver sin syn på jämställdheten mellan svenska män och
kvinnor, och jämför det med hur hon upplever könsuppdelningen i hemlandet. Hon menar att det svenska samhällets möjligheter för kvinnor att skaffa både familj och karriär kan bli ett bakslag för den enskilda kvinnan som
till slut inte hinner med familjen och därmed inte kan tillgodose barnens
behov. Y1 är mycket skeptisk till det som hon anser vara ett typiskt svenskt
levnadssätt hos kvinnor och hon blir arg när hon pratar om vad hon upplever är ett bakslag som svensk jämställdhet har medfört för den svenska
kvinnan:
230
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Jag vet inte, fast jag är uppvuxen här så känner jag alltid suget efter mitt
land, mitt hemland. Att få komma dit, bo där, slippa tänka på det där,
du vet. Jag tror, egentligen, det sägs att Sverige är ett demokratiskt land.
Män och kvinnor har samma rättigheter.. vilket är bullshit [skratt]. Till
och med lönerna är inte lika. ”Det är ett demokratiskt land, ett fritt
land, kvinnan har lika rätt som männen har. Det är klart att kvinnan ska
jobba!” Ursäkta mig, men jag själv tycker personligen, att det inte är
kvinnoförtryck när en religion säger att kvinnan är som en blomma,
kvinnan ska inte vissna, kvinnan ska vara i sitt hem, det jobbet räcker
för kvinnan. Förstår du? Tänk dig så mycket respekt en religion har för
en kvinna när man säger att hon är som en blomma, ska inte vissna. Det
räcker med det att hon har sina barn. Att uppfostra barnen, det betyder
inte att kvinnan ska vara förtryckt, eller att kvinnan är förtryckt. Om
man kollar nu i mitt hemland, det minsta kvinnan har studerat är gymnasiet, det minsta! Är den här kvinnan ociviliserad? Är den kvinnan förtryckt, som har gått i universitet, till exempel. Den kvinnan är inte förtryckt! Det är klart att de jobbar nu också, det är många som jobbar
hemma. Det är fint också. Självklart har man hjälp då, man har någon
dagisplats eller man har någon dagmamma, eller någon som kan passa
dem hemma. Det är klart att då jobbar man också. Men jag tycker att,
när en mans lön räcker, förstår du, varför ska jag också gå och slita för
att jag ska tjäna ännu mera pengar? Varför? Vad ska jag med de pengarna till när jag inte träffar mina barn, när jag inte kan uppfostra mina
barn, när jag ..förstår du vad jag menar? […] Vad händer? Det blir de
stackars barnen som lider av mammans och pappans mentalitet, som
tror att de är mycket kloka. […]231

Y3 är 23 år gammal vid intervjutillfället. Hon är gift och har två barn. Y3
flyttade med sin familj till Sverige från Somalia år 1993, då hon var tretton
år gammal. Familjen kom till Sverige som flyktingar, då krig nyligen hade
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brutit ut i hemlandet. Efter ett och ett halvt år på flyktingförläggning i Gävle så flyttade de till förorten Tensta i Stockholm.
Y3s första intryck av Sverige minns hon tydligt. När de hade landat
på Arlanda flygplats och kommit in i ankomsthallen så reflekterade hon
direkt över att krigsljuden saknades, hon upplevde en tystnad. Hon minns
att människor runt omkring henne verkade glada. Hon menar att hon omedelbart kände sig fri. Jämfört med situationen i hemlandet fanns här en
tydlig möjlighet att vistas ute och att göra det man ville. I Somalia hade
familjen mest spenderat tiden inomhus sedan kriget började.
Y3 har varit gift i fem år. Hon är gift med en somalisk man som även
han invandrade till Sverige i ung ålder med sin familj för att komma undan
kriget. Som nygifta flyttade Y3 och hennes man bort från sina respektive
familjer då de ville påbörja sitt gemensamma liv på ett självständigt sätt,
utan att ha släkten så nära. Efter att ha bott tre år i en annan stockholmsförort så flyttade de vidare till området i Botkyrka där de vid samtalstillfället har bott i två år.
Y3 är vid tillfället för samtalet föräldraledig med sin yngsta son och
hon vistas ett par gånger i veckan på öppna förskolan. Hon uppskattar
gemenskapen på förskolan och menar att hon har för avsikt att komma dit
oftare medan hon är ledig med yngsta sonen. Hon har redan knutit kontakter med andra kvinnor där, som hon tänker sig kunna umgås mer med.
Y3 har arbetat heltid som vårdbiträde på ett äldreboende norr om
Stockholm i flera år. Hennes man arbetar också heltid och har långa arbetsdagar. Y3 berättar om hur det kan vara svårt att få ihop vardagen med
dagishämtningar och matlagning. Y3 och hennes man får därför ofta hjälp
av släkten med till exempel barnpassning.
Y3 berättar att hon trivs i familjens bostad och i området som de bor
i. Hon upplever att hon passar väl in bland befolkningen i hemområdet.
Hon upplever en acceptans bland andra att vara som man vill. Hon menar
att hon känner sig fri i området och att livet formas av den egna personen,
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att det blir vad man gör det till. Hon trivs i Sverige och berättar att hon
tycker att:
Sverige fungerar faktiskt bra, att de välkomnar oss alla invandrare och
så där. Och att vi får bo här och känna oss hemma. Ja, och att de låter
oss använda vår religion också här, för det skulle inte vara roligt om de
sa att ”det är förbjudet”. Man skulle inte känna sig lycklig då, så som
man är nu. Så att på det sättet är det bra. Och sen är det bra på allmänt,
med allt annat så trivs jag i Sverige. Jag skulle inte vilja bo någon annanstans, inte ens i mitt hemland. […] Jo, jag skulle vilja bo där ifall det inte
var krig. I fall det var som Sverige. […] Att det var ordning på allt. Att
de håller ordning och reda. Men då skulle jag bo här och där. Att det
skulle vara både och, aldrig bara flytta och bo på ett ställe. Utan både
och skulle jag bo. Då skulle jag känna mig hemma. Men inte bara flytta
och ta alla mina saker och lämna Fittja.232

Y8 är 29 år gammal vid samtalstillfället. Hon kom med sin man till Sverige
från Uzbekistan år 2002. Hon har två barn vid samtalstillfället. Efter en
längre period på asylläger i Göteborg och sedan flyktingförläggning i Skellefteå, där Y8 även födde sitt första barn, så flyttade paret till området år
2004 eftersom de sökte sig till Stockholmsregionen för att kunna skaffa
arbeten. De bodde olagligt i en liten enrumslägenhet.
Y8 och hennes man har både universitetsexamen från lärosäten i
Uzbekistan, Tyskland och England men lyckades inte skaffa något arbete i
Sverige. Samtidigt som de sökte arbeten så födde Y8 parets andra barn. När
det andra barnet var nyfött så uppsökte Y8 öppna förskolan i området.
Hon hade varit på liknande verksamhet i Skellefteå och förstod att det borde finnas även på andra orter. Y8 berättar hur svårt det var för familjen
under de första, ovissa åren i Sverige och om hur positivt hon upplevde att
hennes första besök och hennes tid på öppna förskolan i området var:
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Jag hade ingen kontakt alls med detta nya ställe, så när vi gick hit jag
läste en stor tavla där det stod öppna förskolan, så jag tänkte att det
måste vara här någonstans, och det var inte så svårt att hitta eftersom
det är så nära tunnelbanan, så nära bussen. Jättelätt. Jag kom hit, där
var [personalen], och de sa ”Välkommen!” Och de var så trevliga. Jag
kunde inte mycket svenska då, bara lite svenska, några kanske ord, men
jag kunde engelska så vi kommunicerade mest på engelska. Så det började, och hon sa att ”det finns kurser även, svenska för kvinnor här”. Så
jag tänkte ”ja, varför inte?” Jag vill gärna plugga, du vet för att lära mig
språket, så jag började. Min dotter var 9 månader, tror jag eller tio månader, tror jag när vi kom till Fittja. Så hon började också komma hit.
Det gick inte så fort, det finns skillnad mellan studier här och SFI. Här
tar de kontakt individuellt med varje elev. Och de är inte så hårda, du
vet det finns inte sådana kriterier att uppnå den här terminen, det är så
flexibelt! Om du vill, du får! Om du har den önskan att lära dig språk,
du ska lära. Om det tar jättelång tid så får det ta jättelång tid. Du blir
inte tvingad. Det tog ett och ett halvt år, i november 2005 vi fick uppehållstillstånd. Så vi gick, vi hade ett sådant prov på SFI. Min man och
jag hade samma dag. Och när vi var klara med provet så sa de att ”åh,
ni är klara med SFI, ni behöver inte plugga SFI.” Vi fick liksom betyg på
en gång.233

När de fått uppehållstillstånden och lärt sig svenska så lyckades de skaffa
arbeten och kunde därför få en större lägenhet genom Botkyrkabyggen i
området.
Y4 är vid samtalstillfället 38 år. Hon är gift och har fyra barn. Y4
kom till Sverige år 1994 från Pakistan, för att bo med en man som hon gift
sig med två år tidigare i hemlandet. Mannen hade flyttat till Stockholm och
området för att få arbete då en släkting erbjöd honom en tjänst på en restaurang i närheten.
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För Y4 var ankomsten till Sverige svår. Hon berättar hur hon inte kände
någon, hur hon saknade sin familj och hur mannen var borta under långa
arbetsdagar då hon tillbringade mycket tid ensam i deras lägenhet. Y4 berättar också hur hon kort efter ankomsten blev väldigt dålig och fick läggas
in på sjukhus. Hon minns det som en svår upplevelse eftersom hon inte
kunde förstå vad läkarna eller sjuksköterskorna sa till henne.
När hon blev frisk igen återgick vardagen till rutinerna innan sjukdomen och N födde parets första barn. Y4 berättar att hon efter åtta månader dock beslutade sig för att hon och barnet skulle åka hem till hennes
föräldrar i Pakistan. Hon menar att ensamheten i Sverige upplevdes som ett
fängelse då hon var van vid en stor familj där alla besökte varandra dagligen.
Efter ett år hemma hos föräldrarna lyckades mannen dock övertala
Y4 om att åka tillbaka till Sverige igen, framförallt på grund av att han
saknade sin dotter. Y4 berättar om det andra försöket att skapa ett nytt liv i
Sverige:
Andra gången, det var lite bättre. Jag hittade en kompis här, då var lite
bättre och sen var min dotter var lite större också, så det var inte så
svårt att passa henne men första barnet att passa, det var jättejobbigt.
Och där borta, där är min mamma och min svärmor och alla som kunde
hjälpa att passa henne. Och jag bara lagade mat och städade och diskade och tvättade och jag passade inte henne. Då jag tycker att det är lättare att jobba än att passa barnen.234

Y4 gick på SFI – kurser och fick efter ett tag ett sommarvikariat som lokalvårdare. Hon är glad när hon berättar om det första egna jobbet och vad
det ledde till. Arbetet verkar betyda mycket för Y4 och hon känner sig som
en del av företagskollektivet. Hon berättar att:
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Jag sökte där och de sa att ”du kan komma imorgon på intervju”. […]
Och sen på en gång hon gav mig nycklarna och kläder! Och ”kanske du
ska börja på måndag”! […] Då var det sex veckor som jag jobbade med
dem. Och sen det var i Scandic hotell, de sökte en person. Och då är det
min mans kompis som jobbade där, och han sa det att ”om ni vill, de
behöver personal, då ni kan söka där”. Så min man ringde där, och han
frågade mig alltså ”kan du klara att jobba” och jag sa ”gärna, jag ska
försöka” och han sa till mig att ”nej, jag tror inte att du kan jobba”
..han varnade mig.
Varför då?
Ja, om det var för tungt eller ja, vi jobbar ju aldrig ute. Och så han sa att
”jag tror inte att du kan jobba” och jag sa ”jag kan”. Då är det, jag var
där och fick det på en gång, det jobbet också. Och sen efter ett år var jag
fast anställd där. Och från den dagen i 2000 tills nu jag är där. Jag jobbar där.235

Y5 är 32 år vid samtalstillfället. Hon flyttade till Sverige från Bangladesh
med sin dåvarande man år 1993, då hon bara var sjutton år. De bodde i
området och fick ett barn. Nu är Y5 sedan flera år omgift men en annan
man från Bangladesh och familjen bor kvar i området. De har ett barn tillsammans och även vårdnaden om det äldre syskonet.
Y5 menar att den ursprungliga flytten till Sverige innebar en stor
skillnad från hennes tidigare liv. Hon är uppväxt i en välbärgad familj och
fick nu i stället helt klara sig på mannens låga inkomst. Den ekonomiska
situationen gjorde att hennes liv blev helt annorlunda. För Y5 var även
skilsmässan från sin första man en svår prövning. Hon förklarar att det i
hennes hemland inte är lätt att skiljas eftersom det inte är socialt accepterat
men att hon valde det i alla fall, för att kunna vara lycklig. Hon menar att
hon numera på grund av både skilsmässan och utvandringserfarenheten har
235
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mognat. Y5 har därför svårt att identifiera sig med till exempel sina syskon,
som fortfarande bor i Bangladesh. Hon upplever att hon känner sig mer
hemma i en västerländsk kultur där kvinnorna är självständiga. Hon berättar att:
Jag vuxit upp i en familj som har mycket bra ekonomi, och när jag
hamnade här så var det något helt annat, jag hade mycket svårt med
pengar och jag upplevde det mycket annorlunda, man kan säga helt annorlunda.. […] Och så jag tyckte det var jättesvårt här men nu har jag
vant mig och jag har blivit mycket starkare efter att jag har flyttat till
Sverige. Och jag tycker att jag har skaffat mycket förstånd och jag tycker
att mina syskon inte har sån. De är mycket beroende […] och jag är independent. Jag tror att jag tänker annorlunda än de.
Hur då, menar du?
Jag har sex systrar.. och deras tanke är mycket..vad heter.. bunden. De
har, de studerar också universitet, de har utbildning. De har gjort klart
sina studier, de tre yngsta går fortfarande på universitet, och en är läkare
också. Men ändå, deras tankar. Jag har mycket mer avancerade, tycker
jag!236

Även i den yngre generationen så frågar jag om hur det är att bo i området.
Y1 understryker att det positiva är möjligheten att lära känna mycket olika
sorters människor. Hon menar att det finns en bra sida av att bo i ett invandrartätt område i Sverige, jämfört med en annan svensk förort eller även
med hemlandet. Här har Y1 knutit kontakter som hon kanske inte skulle
finna på andra håll. Hon uppskattar speciellt gemenskapen på öppna förskolan som erbjuder både sociala kontakter och lärdomar om andra kulturer:
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Det bästa, det enda som jag har tyckt om här i Sverige, att jag har lärt
känna många människor från många länder. Lära känna, nyfiken, lära
känna deras kultur, lära känna deras mat, till exempel. Speciellt här på
förskolan, du vet vi brukar ha sådana där knytkalas. I mitt land så skulle
jag inte få en möjlighet att bli kompis med en från Somalia. Eller Malaysia, till exempel, som en som jag känner här. Så den möjligheten skulle
jag inte få i mitt land, men här har jag det. Jag har lärt känna många
från jättemånga kulturer. Det är det enda positiva som jag kan komma
med här i Sverige.237

På frågan om vad Y1 tror att andra, utomstående, har för intryck av området så skrattar hon och svarar ironiskt att:
De tror att det är gangsters som bor här! Det är det intrycket som man
får [skratt], de tror att alla har vapen på sig och alla är kriminella och,
du vet, som Tensta/Rinkeby, det är samma intryck som där. Det har
man här i Botkyrka också.238

Samtidigt så understryker Y1 förortens positiva betydelse som egen hembygd. Här finns gemenskapen med andra som har invandrarbakgrund, sociala kontakter i form av vänner och släkt samt tryggheten i att känna sig
säker i den lokala omgivningen. Utanför området upplever Y1 att hon symboliserar en annorlundahet som ökar ju längre bort från hemmet som hon
kommer:
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Här i Fittja är det inte så svårt att bo eftersom åttio till nittio procent av
befolkningen är invandrare. Och då känner man sig inte som en invandrare, här i Fittja. Men skulle jag åka in till stan’, skulle jag gå och söka
ett jobb, skulle jag liksom passera Skärholmen, och vidare där då känner
man ibland hur man blir bemött av sådana där blickar, du vet. Och det
är inte fina blickar. Ibland gör det ont.239

Y3 trivs i området i Botkyrka som familjen bor i, samtidigt som hon upplever en negativ bild av området som finns hos andra, på andra orter. På
frågan om vad hon då tror att andra tycker om hennes hemområde så svarar Y3:
Ja, de tror att det är ett sjukt ställe. Faktiskt, de gör det [skratt] […] Att
det är bråk hela tiden, att det är, jag vet inte, bråk för det mesta. Och att
det är stökigt, tycker de. […] De har rätt i att det är lite bråkigt och lite
stökigt. Men det är inte så illa som man tror heller.
Men om man aldrig har varit här, varför tror man så mycket?
Det finns ju vissa som går ju och berättar ”åh, så är det!” Missuppfattningar, kan hända, att de kanske tycker på det sättet, bara hör och sen
tar deras åsikt bara, utan att ta reda på hela sanningen. Så att på det sättet, det tror jag. För ett tag sedan så kändes det som om allt dåligt som
hände, det hände i Tensta, men det var inte så, jag har ju bott där. […]
Men de har lite gemensamt på att man missuppfattar bägge ställen. Men
det är bara för att det är så många invandrare där, och att det är mycket
bråk. Och det är sant att det är mycket bråk där, men det är inte så illa
ändå. Det är bra.240

Y5 trivs inte i området. Hon berättar att det beror på att hon upplever det
som farligt och att det därför skrämmer henne. Framförallt blir hon orolig
239
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när hon tänker på hur hennes yngsta barn, en dotter, ska klara sig om de
bor kvar. Y5 berättar att hon inte går ut alls på kvällarna och att familjen
pratar om att flytta närmare Stockholm, till ett mer uppblandad förortsområde:
Ja, jag är inte särskilt ute hela tiden. Jag är mycket hemma. Men jag är
rädd för mina barn, faktiskt. Kanske om hon blir lite..jag vet inte, om
jag vågar släppa henne ensam. Det är inte bara här i Fittja, kanske någon annanstans också.241

Y5 menar om området att:
Jag tycker så här att det är politikers, deras fel att Fittja, att det är så
här. De vill att det ska vara så här. En del av samhället behöver också,
jag vet inte varför. […] I mitt land det är också så mycket skillnad, klasskillnad. Men här säger de att alla är jämlika, de säger det. Men på något sätt är det samma också. Det finns de som dominerar lite grann. […]
Det tycker jag, och det, det är så att jag saknar också någon hjälp här i
Fittja, så det är svårt också. Medborgarkontoret finns här, men..de är
inte särskilt kunniga ofta, tycker jag. Och jag tycker inte att de, de vill
inte ge information eller de kan inte ge.
Vad är det för slags hjälp du har sökt där?
Min förra detta man, när han ville ha ensam vårdnad. Så jag pratade
med dem lite om advokater också, man kan säga, jag hade aldrig varit
med om det här så jag visste inte vem man tar kontakt med..om de hade
någon advokat där också. Men. Bara femton minuter. Jag fick inte den
hjälpen jag behövde.242
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Y7 beskriver hur området har varit en trygg och bekant plats för henne
sedan hon var liten och hur hon alltid har identifierat sig med andra som
bor i samma område. Det var först när hon själv skulle börja studera i en
annan del av Stockholm som hon upplevde en annorlundahet hos sig själv
jämfört med de andra studenterna:
Sen är vi ju så skyddade i Fittja också. Att vi är så likadana, till hudfärg
och hårfärg. Och många, alltså, de åker inte utanför [områdets] gränser.
På det sättet, får de inte träffa så mycket klassiska saker, för att det är så
skyddat i området. De åker inte utanför, och det är så skyddat. […] Men
det var jättesvårt för mig när jag skulle börja på högskolan och plugga
till sjuksköterska. Från att ha bott i Fittja, varit i Fittja hela tiden, pluggat i Fittja i låg- mellan- och högstadiet. Att sedan komma till Södermalm, gå på Ersta Sköndal högskola, där det bara är svenskar. Det var
jättesvårt första året. Språket, hur man förhåller sig till svenska personer, vad man pratar om, vad man skrattar om. Det var jättesvårt.243

Jag frågar om Y7 upplevde att det var en stor skillnad mellan de två olika
områdena. Hon svarar att:
Mycket stor, ja, det var mycket stor skillnad. Man skattar inte åt samma
saker när man är från olika kulturer. När vi bor i Fittja så har vi lärt oss
hur man talar när man ska vara rolig, hur man talar när man ska vara
arg, lugn, snäll, vad vet jag. Men det är helt andra koder på andra ställen.
Kan du ge något exempel?
I Fittja skulle man skratta åt att någon gick förbi och gjorde jättekonstiga grejer, saker, sa något konstigt. Då skulle man skratta jättemycket!
Jättehårt. Men svenskar tror att man inte pratar om andra, man pekar
inte, det är inget att skratta åt. Och att vi skrattar här, det betyder ingenting. Det är bara så vi skämtar och har roligt, sådana grejer.
243
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Vad tror du att det beror på?
Det är kulturen. Visst fanns det dem som var roliga som man kunde ty
sig till. Men det var ofta de som hade bott i förorterna sedan de var små,
som har haft invandrarkompisar och sådana saker. Det fanns en skillnad
där också. Så att, ja. Men nu fungerar det jättebra, jag trivs jättebra.244

Vi pratar vidare om den negativa bild som finns av området. Y7 förklarar
sin syn på den saken:
Alltså, visst har det hänt vissa grejer. Kriminalitet och inbrott och sådana grejer. Och bara för att det är invandrare så tror jag att det har förstorats upp lite också. Lite väl mycket och sånt har det skrivits om och
sen tror man att det är så. När Fadime, hedersmördats, säger man så,
men när det skedde så frågade alla mig samma sak: ”skulle din pappa
göra en sådan sak?” Förstår du!? De drar alla över en kam. Det är samma sak om Fittja, man har skrivit om två saker och sen tror alla att det
är så.245

Bakgrund och framtidsbild
Äldre generationen
I den äldre generationen finns hos majoriteten av kvinnorna en stor del
uppgivenhet inför den personliga framtiden. För att kunna fokusera samtalen på vad kvinnorna har för positiva förhoppningar på det egna livet så
frågar jag samtliga informanter om vilka drömmar de har. När Ä5 svarar
kopplar hon drömmarna till familj, barn och lycka i relationer:
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Vad har du för drömmar? Och hur ser du på din framtid?
Mina drömmar är att jag har fått barn, att de här barnen vill jag se när
de växer och när de gifter sig. Och när de väl är gifta, så ska de bara
vara lyckliga. Det är mitt största önskemål. Jag har gjort mitt och jag är
lycklig med min man. Jag har det bra med min man och hoppas och
önskar att det ska fortsätta i framtiden likadant. Och det största önskemålet även för nästa generation.246

Ä2 ger ett kort och pragmatiskt svar på frågan om den egna framtiden.
Hon har inte några stora framtidsplaner som hon skulle vilja realisera utan
är tacksam om hon får fortsätta att må bra och att åldras med kroppen
intakt:
Vad har du för drömmar?
Jag har inga stora förväntningar, jag drömmar inte stora drömmar. Det
viktiga är att jag lever för dagen och att jag har hälsan i behåll.247

Ä10 är 43 år vid samtalet. Hon kom till Sverige och området från Konya i
Turkiet år 2001 tillsammans med sin familj. De flyttade för att hitta arbeten. Ä10 har tre barn. Vid samtalstillfället har hon deltidsarbete medan
hennes man är sjukskriven. Ä10 berättar om sin framtidsdröm:
Mitt önskemål och min dröm är att jag har tre barn som ska växa upp
här och bli bildade personer. Och bra barn till ett samhälle som är fint.
Och de ska kunna få finare jobb enligt sina yrken. Och min dröm är att
själv kunna ha ett fast jobb, så jag klarar mig ekonomiskt. Och kunna
med min lön, som jag kan spara, då och då till mitt hemland. Och ha en
skön semester och sen åka hem igen.248
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För majoriteten av kvinnorna i den äldre generationen så är bakgrunden i
hemlandet präglad av otrygghet och bristande egna möjligheter till utbildning och arbete. För dem var flytten till Sverige och området ett sätt att
både skapa fler livsmöjligheter men även att kunna ha en tillvaro med tydliga rättigheter och demokratiska principer. Många utav kvinnorna berättar
bakgrundshistorier som på minner om Ä6. Hon säger att ”jag flyttade ifrån
Turkiet, Konya, på grund av att ekonomiskt hade vi det väldigt svårt och vi
hade inte alla friheter.”249
För dessa kvinnor blev livet i Sverige ett lyft, och i området – trots att
kvinnorna påpekar negativa åsikter om det – så fanns de grundläggande
möjligheterna för barnen att få en bättre tillvaro än vad kvinnorna själva
hade haft.
Ä1 funderar på den turkiska kvinnogruppens bakgrundshistoria när
hon berättar att:
Kanske för att man är främling och man har flyttat till ett främmande
land och det första man ser är det här. Och sen vågar man inte. Flytta
till något nytt ställe, där man känner sig trygg nu. Vissa kommer från
andra ställen som vi känner. ”Usch, jag skulle aldrig vilja bo i Fittja” säger de. Man jag vet inte vad anledningen är. Men jag trivs i Fittja!250

Yngre generationen
I den yngre generationen varierar framtidsbilden mellan de olika kvinnorna.
Y1, till exempel, är mycket tydlig med vad hon ser som en positiv livsutveckling. Tanken på framtiden väcker starka känslor hos henne, som kopplas ihop med en önskan om att bemötas på ett bättre sätt än hur hon upplever att hon har blivit bemött i Sverige:
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Jag, Insha'Allah, hoppas att jag flyttar till mitt eget land och
bosätter mig där och att mina barn får gå i skolan där och att
de, att inte mina barn får också känna den där känslan som
jag har känt, att inte det gör ont hos dem också. Att inte de
blir bemötta med de blickarna som jag har fått, att inte de får
de ansökningssvaren som jag har fått, att de inte blir bemötta
med de blickarna. Det vill jag inte. Men jag tycker att det som
jag sa, med att visa respekt. Sverige tillhör svenskar, att det är
deras land, men jag tror inte att i mitt land, i mitt land, att
svenskar blir bemött så här. För det finns jättemånga svenskar
som har köpt hus och bor i andra länder, det är inte bara mitt
land. De har bosatt sig i många länder, jag tror inte de blir
bemött så här. Tvärtom. […] För Islam är emot hat, du får
inte ha hat. Du får inte det. Jag är iallafall uppvuxen så. Jag
har inget hat, det är bra, jag är glad. Men alla är inte så.251

Y1 menar därför att hon nu efter föräldraledigheten inte ska arbeta. Hon
vill att familjen ska flytta så fort de kan och är väldigt tydlig med att hon
vill vänta på flytten istället för att söka nytt arbete. Hon poängterar dock
att de arbeten som hon har haft har hon skaffat på egen hand genom att
kontakta arbetsgivaren direkt eller via personliga kontakter. Hon har ingen
erfarenhet av kommunens serviceinstanser som till exempel Arbetsförmedlingen eller Medborgarkontoret. Hon understryker att hon har klarat sig
bra på egen hand. Y1 är väldigt beslutsam kring att familjen ska flytta och
att de efter flytten ska slippa negativ behandling och sårade känslor.
Y7 är 26 år vid tillfället för samtalet. Hennes familj invandrade från
Turkiet av ekonomiska skäl under 1980-talet och Y7 föddes några månader
efter att de hade kommit till Sverige och hittat bostad i området. Y7 är gift
och har ett barn. Vid tiden för samtalet har hennes föräldraledighet i två år
upphört och hon har återgått till sitt heltidsarbete som sjuksköterska på
Huddinge sjukhus. Y7 har under hela sitt liv bott i området och umgås även
251
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i vuxen ålder med barndomsvänner från området, som också bott kvar
sedan de bildat familj.
Y7 har liksom Y1 en framtidsbild som innebär att flytta ifrån området, men det bygger på vad hon upplever som undervisningens undermålighet i närområdet. Hon fokuserar på att hennes barn ska kunna få en god
skolgång vid lärosäten som lär ut goda språkkunskaper. För övrigt trivs Y7
i området och menar att hon känner sig trygg i största allmänhet. Y7 understryker hur negativa saker sker i alla delar av landet och hon lägger ingen speciell vikt vid att sådant även sker i området. Hon berättar att:
Nej, jag tycker att det är jätteviktigt för mig att min dotter lär sig bra
svenska, hon ska behålla sin kurdiska kultur men samtidigt så är språket
jätteviktigt, en bra skolgång är jätteviktigt för mig och jag får jag hoppas
att det är lika viktigt för min dotter också. Och jag har många kompisar
som är födda och uppvuxna i Sverige men inte har samma bra svenska.
Jag anser att jag har en bra svenska som jag klarar mig bra med i arbetslivet med och i mötet med svenska människor och så, men det har inte
de. Så att på det viset är det också jätteviktigt för mig […]. Jag vill att
hon ska ha vänner som har samma mål, och jag tror att bor vi kvar i
Fittja så kommer hon inte, så har hon ingen stor chans att hitta vänner
med samma mål. Vilket är att gå vidare och utvecklas och så.
Trivs du och din familj i området?
Ja vi känner oss trygga, det gör vi. Och när jag jobbar kvällar så promenerar jag hem, så jag känner mig trygg den biten i alla fall. På det viset
är det inga problem. Men inbrott och så finns väl överallt, det har väl
inget med Fittja att göra, speciellt. Men jag känner mig trygg i övrigt.
Det har jag alltid gjort här.252
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Moderskap och föräldraroll
Äldre generationen
Att vara en förälder är något som kommer upp som en viktig aspekt i samtliga samtal. På ett eller annat sätt pratar alla kvinnor i båda generationerna
om moderskapets glädje och vikt samt om den stora betydelsen av barnens
välmående. När jag ber Ä3, till exempel, berätta om hur hon minns livet i
Sverige och i området så kommer hon in på sin familj:
Vad tycker du, om något, har varit svårt eller är svårt med att
bo i Fittja?
Det var inget, svårt jag minns inget som kändes svårt. Barnen växte,
barnen läste. Det blev bra barn, jag led inte på grund av mina barn, familj. Okej, ekonomiskt hade vi lite svårt i början, man visste inte hur
man skulle hantera saker och ting. Men annars, det har inte varit större
svårigheter, att bo i Sverige och i Fittja. […] Bara ekonomiska svårigheter, som kan finnas överallt, hos alla familjer. Inte annars, barnen är stora, vuxna, vissa gifta. Och barnen har bildat sig bra, har fina arbeten,
har fina arbetsställen […].253

Ä7 är vid tiden för samtalet 36 år gammal. Hon kom till Sverige fån Turkiet
år 1991 för att bo med mannen som hon nyss hade gift sig med. De har
bott i området hela tiden efter flytten. De har tre barn. Ä7s barn är centrala
i hennes liv och hennes syn på livet. Hon säger att:
Det jag drömmer om nu, inte någon karriär längre, men att jag hittar ett
lämpligt arbete. Och jag offrar mig gärna för mina barn, men själva har
vi varit enkla människor nu och då vill jag att mina barn ska bilda sig
och bli något stort och något bra till samhället. Jag vill vara stolt över
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dem. För jag tycker om att läsa och gå i skolan och därför ska jag sträva
efter att mina barn ska fortsätta att läsa. […] Om jag skulle växa upp
här i Sverige, jag skulle bilda mig ordentligt. Och ett bra yrke skulle jag
välja. Och körkort och bil skulle jag ha. Och jag skulle vara fri, friare.
[…] Allt är, allting är förbi nu, nu satsar vi på barnen. Så är det.254

Yngre generationen
Y2 är 31 år gammal vid samtalstillfället. Hon kom till Sverige från Turkiet
år 2005 för att leva med den mannen som hon nyligen gift sig med i hemlandet. Han bodde redan i området och arbetade i en närliggande förort.
Y2 har två barn.
För Y2 är familjen det viktigaste i livet. Att familjen håller ihop och
trivs tillsammans har högsta prioritet:
Det är klart att barnen är viktigast, och jag tänker på en bra framtid, att
mina barn ska ha en bra framtid. Att det viktigaste för mig är att äktenskapet ska hålla ut, livet ut, och att barnen ska få en bra uppfostran och
en bra framtid. Att jag ska kunna uppfostra dem på ett bra sätt, att det
ska bli bra människor av dem. Att de inte blir dåliga människor när de
blir stora, att de liksom blir kriminella eller att de blir så. Så det är viktigt.255

Y2 menar att hon trivs i området och känner numera igen många andra
muslimer i närområdet, vilket skapar en trygghet och gemenskap. Y2 berättar att hon inte upplever några svårigheter som invandrare. Hon upplever
att hon blivit väl bemött i sitt nya hemland. Detta beror på, förklarar hon,
att hon redan har klarat av det allra svåraste genom att lämna sin familj i
hemlandet. För Y2 är vardagsbekymmer inte viktiga i relation till problemet att vara långt ifrån sin egen familj.
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Y1 är, till skillnad från Y2, generellt sett mycket kritisk och missnöjd med
hur hon upplever att hon behandlas i Sverige. Hennes framtidsbild har därför i flera år innehållit en tanke om att flytta tillbaka till Turkiet. Detta
främst för barnen, som hon vill ge en uppväxt utan det sociala utanförskap
som Y1 själv har upplevt starkt. Barnen är viktigast, menar Y1, och det är
för kring dem som livet byggs upp:
Ja, de är viktigast. Sen det räcker, men jag vill också ha lite lugn och ro.
Det känns som om tjugo år här i Sverige, jag har bara stressat i tjugo år.
Det känns så. Jag menar, i mitt hemland, det är inte så. I min kultur, i
min religion är det inte så. Jag förstår inte varför man stressar så mycket.256

För Y5 är framtidens planer mycket tydliga. Hon understryker vikten av att
båda hennes barn ska gå i bra skolor där det talas god svenska och hon
menar att detta inte kan ske i området där undervisningen präglas så mycket av att de flesta elever är icke-svensktalande eller från icke-svensktalande
familjer. Likaså sätter hon ett stort värde på sin egen framgång. Hennes
framtidsdröm sammanfattas därför kort till att hon vill ”studera vidare, ha
en bra karriär och flytta. Härifrån! [skrattar].”257
Även för Y7 står barnet i centrum för framtiden, en framtid som hon
är väldigt positivt inställd till:
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Jag ser ljust på hennes framtid, för det är en väldigt duktig flicka!
[skratt] Så tycker väl alla om sina barn, men jag ser henne som en väldigt envis och stark person. Hon har varit det alltid, som barn, att hon
har klarat av det mesta. Och jag kan säga att nu, att hon förstår allt på
en gång. ”Kasta där”, ”lämna där” och ”vi ska ut” och jag vet inte, alla
tycker säkert så om sin barn, men jag vet inte, jag tycker att min dotter
verkar vara väldigt duktig. […] Jag känner att om jag hjälper henne och
stödjer henne så tror jag att det kommer att bli en fin utveckling vad
gäller min dotter. Jag måste ju vara där och pusha på och hjälpa och
stödja. Så jag tror att om jag gör det så blir det en fin personlighet och
person. När jag fick henne så var jag så nyfiken på hur hon skulle utvecklas. Och det var så, jag tänkte att den personen som hon kommer
att bli beror ju på hur jag tar hand om henne och uppfostrar henne. Så
att det var jätte ansvarsfullt. Jag ser fram emot att hon blir vuxen och
vilken sorts person hon kommer att bli.258

Religiositet och sjalbärande
Äldre generationen
Ä3 är troende muslim och bär inte sjal, ett mycket medvetet val. Hon berättar om sjalens betydelse för henne och hur detta skiljer sig från de andra
kvinnorna. Ä3 bar sjal i Turkiet men slutade när hon kom till Sverige. Hon
är mycket kritisk till sjalbärandet i allmänhet, både till dess värdegrunder
och till dess konsekvenser. På min fråga om vad sjalen innebär svarar Ä3
att:
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Sjalen betyder för många kvinnor, i den muslimska traditionen, ett hårstrå som kan synas ute på gatorna, det är brännande helvete. De kommer att brinna för varje hårstrå som syns, i helvetet. Men det stämmer
inte, säger jag. Det finns ingenstans att det står att det ska bränna mig
eller att jag ska hamna i paradiset. För att ansiktet är mycket finare. Vad
är det för fint med håret som alla andra ser? Om de ser mig sminkad,
om de ser mina vackra ögon, vackra näsa, vackra ansikte, är det inte
mera synd än att de ser mitt hår? Det är därför jag tar bort sjalen, det
stämmer inte, tycker jag, med synden. Jag kvävs.259

Ä3 menar att de mer traditionella kvinnorna i den äldre generationen i området har återskapat ett gammalt Turkiet som inte ens existerar i hemlandet
längre. Apropå traditionen att täcka över den kvinnliga, muslimska kroppen:
Muslimer som finns här eller folk som finns här, alla känner varandra.
Eller även om de inte kände varandra, nu här i trettio års tid har de känt
varandra. Vem. Vilken familj. Vilken krets de har varit. Om de öppnar
sig här på stränderna eller bassängerna. Då har de koll, alla vet och då
pratar de illa. Åker du till Turkiet som är så stort, du åker till Antalya,
till stränder, ingen känner varandra. Alla går med baddräkter där, alla
har mycket, mycket modernare där än här. Och här vågar de inte, men
där.260

Ä3 tar vid samtalstillfället upp ett aktuellt exempel på denna kollektiva koll
när hon beskriver att hon blir ifrågasatt under Ramadan, då hon är en av
de få som väljer att inte fasta. Hon upplever då att hon blir anklagad av de
andra kvinnorna:
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Många, minst tvåhundra personer, frågar mig ”varför fastar du inte?”.
Alltså, om jag syndar så är det min egen, om jag inte syndar så är det
min egen. Det är mitt eget samvete. Ingen ska behöva bry sig, jag frågar
inte nästa varför han eller hon fastar. Vad är meningen till fastan? Vad
vinner du på fastan? Då vill jag inte heller svara. För det första, kanske
tänker jag på min egen hälsa, att jag inte passar för fastan.261

Ä3 fortsätter att tala om sina jämnåriga kvinnliga bekanta i föreningen:
De flesta muslimska kvinnor här i Fittja. Kvinnorna här, de kan inte ens
åka till Skärholmen, de hittar inte ens! De är så pass enkla. Jag vet inte
om det är religiöst […], men ibland åker jag in till stan’ eller till Skärholmen eller till andra ställen och jag vågar! Men de säger ”hur vågar du
åka ensam?” Som kvinna, jag känner mig själv, om jag inte flirtar själv,
om jag inte är dålig, varför ska någon annan antasta mig? Det gäller att
ha en bra karaktär själv […] Det känns som om de här prästerna lurar
nästan de här passiva människorna. Enkla, outbildade människor, till
sin egen tanke. Som jag sa för fem år sen […] De här kvinnorna har inte
kunnat jobba någonstans ute under sina tjugo till tjugofem år i Sverige.
Kortare arbetstillfällen, men har varit isolerade hemma. De har inte sett
vida världen, och de bryr sig inte om den. Och prästerna hjärntvättar.
Och se senaste fem åren, det är som att det som har blivit det värsta är
att även kvinnorna börjar göra besök i moskéer och prata med sina
präster och de hjärntvättar kvinnorna ännu mer. Det här är inte något
som bådar gott för kvinnor i Fittja.262

Ä8 är 54 år gammal vid intervjutillfället. Hon kom till Sverige från Istanbul
i Turkiet år 1982 och betraktar sig som en världsmedborgare. Hon var
tidigare gift men är vid samtalstillfället frånskild. Hon har tre vuxna barn
och flera barnbarn. Ä8 arbetade heltid i femton år men blev sedan sjukskri-
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ven på lång tid. Ä8 är muslim och har aldrig burit sjal. Hon förklarar varför:
Min mamma hade ju sjal på sig, men jag är uppvuxen i Istanbul, och där
runtomkring mig hade ingen det då. Och jag är född i Jugoslavien, Makedonien. Vi flyttade till Turkiet när jag var sju, åtta år. Inga av mina
storasyskon hade sjal på sig, och vi som familj, hela familjen hade andra
tankar, lite mer moderna och utåtriktade. Mera ja, gamla Atatürks tankar liksom, europeiskt, att religion är en sak, men utseende liksom.. man
ska vara mer bekvämt och så där. Som uttrycker dagens samhälle, så ja,
jag har aldrig. När jag gifte mig så var min svärmor en modern kvinna,
hon tvingade aldrig mig. Mina svägerskor, ingen hade sjal. Så nästan
hela invandrargruppen från Jugoslavien, de flesta hade inte sjal. Kanske
tio procent. Bara gamlingar hade sjal.
Skulle du kunna tänka dig att bära sjal idag?
Nej, men om det behövs, ute när det är kallt och man inte har någonting, då kan jag ha en sjal och snurra runt [skratt] […] liksom i mina
ögon ser det inte så dåligt ut. De kan ha sjal. Men jag blir lite mer förbannad, arg, på de som har svart på hela kroppen, ända ner och det är
alldeles för mycket. Och på dem så blir jag lite arga. Varför? Varför?
Var och en vet ju hur vi ser ut. Varför skulle man gömma sig så mycket?
Ok, kanske muslimska religionen säger att kvinnans hår inte ska synas,
men vaddå. Två tusen år sedan eller ett tusen fem hundra år sedan, de
hade sagt. Kanske behövdes det då. Man kanske skulle bära en sjal för
att skydda sig, mot väder eller någonting. Men inte idag.263

Ä5 bär sjal sedan två år tillbaka. Hon berättar att hon ”valde själv helt
plötsligt”264 och att det för henne är en tradition. Jag undrar varför hon
valde att börja med sjal och hon svarar då att:
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Enligt traditionen, den gamla traditionen ska islamska kvinnor ha täckt
huvud, inte bart huvud. Nu för tiden är det helt och hållet frivilligt. Och
min man, ärligt talat, han ville inte i början att ens att jag skulle använda den, men det var min egen vilja att börja använda. Och den använder
jag fortfarande och det är helt frivilligt, inget tvång. […] Alltså, det
känns som om nu är de orden så pass inne att jag kan känna mig mera
trygg med att ha sjalen, det känns tryggare och det känns säkrare för
mig att ha den. […] Som islamisk kvinna, nu känner jag mig som en riktig islamsk kvinna.

Ä5 berättar vidare om sin religiösa praktik:
Jag började alltså mera regelbundet med mina böner och med mitt fastande och just under tiden som man ska be sina böner, då måste man ha
täckt huvud och det räckte med att jag fortsatte täcka, det blev en vana.
Jag ville inte ta av den. […] jag känner mig mera trogen min tradition,
och när jag tröttnat på att ha bart huvud och bart hår, jag känner mig
riktigt lugn på något sätt, en riktig frid. Så här känner jag mig lugnare
på något sätt.
Du sa att du kände dig trygg, hur då?
Alltså, inte direkt trygg men trygg på så sätt att som en islamisk kvinna,
jag känner mig mera trogen min tradition, och när jag tröttnat på att ha
bart huvud och bart hår, jag känner mig riktigt lugn på något sätt, en
riktig frid. Så här känner jag mig lugnare på något sätt.265

Ä9 bär också sjal och berättar om en kollektiv grupp som man inte vill
skilja sig ifrån utseendemässigt. Sjalbärandet ger en given plats i den gemensamma sociala närvaron. Jag frågar hur hon skulle känna sig om hon inte
bar den en dag, till exempel nästa dag:
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Nej, jag kan inte ta av den imorgon och plötsligt. För att om jag är med
alla andra här, som är runt omkring mig, då är jag någon som syns
bland de andra och jag mår inte bra inombords. Jag känner mig annorlunda, helt utstötta. Alla andra bär sjal och jag står där helt ensam, utstött, och jag mår inte bra. Det känns inte bra.266

Även Ä10 berättar om en slags känsla av utanförskap som påverkar sjalbärandet:
Att vara utan sjal när vi sitter tillsammans, jag känner mig inte lugn.
Kanske känns det skönt, kanske tittar de på mig. Så kan det kännas. En
sådan känsla. Att ha den på, det är garanterat, de pratar inte om
mig.[…] När bara kvinnorna samlas som här idag, då kan jag gå så här
med kortärmat och barhuvat. Och även byxor brukar jag ta på mig
ibland. Bland väninnor och alla andra som sitter. Men vaddå, mitt hår
syns ju redan. Jag är inte tvingad men det är en vana.267

Yngre generationen
Samtliga informanter som bär sjal i den yngre generationen understryker
det egna, självständiga valet på frågan om varför de bär den.268 Som repliker på en medveten stigmatisering eller en påtryckt underordning. Till exempel som Y3:
Jag började bära [sjal] för två och ett halvt år sedan. Jag kände mig
redo. Du ska känna dig redo. Du ska inte bära bara för att mamman eller pappan eller någon annan säger, utan du ska börja från hjärtat och
det ska komma från dig.269

Samtal med Ä9, 2008-11-26.
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Y3 upplever att flera unga muslimska kvinnor i Sverige har börjat bära sjal
på senare år. Hon märker en förändring både i området i Botkyrka och i
Tensta. Hon menar att dessa unga kvinnor har börjat inse vad religionen
betyder och att de tar personligt ansvar för sina religiösa ståndpunkter. Y3
berättar att samtliga av hennes barndomsvänner har börjat bära sjal och att
det beror på att de nu förstår vikten av islam. Y3 menar att de väljer det
frivilligt men att de utbildas av imamerna och därigenom förstår mer och
vidare vill veta mer om religionen, i en god spiral:
När det gäller samhället då, de tjejerna jag kände, alla har börjat ha sjal,
alla har börjat täcka sig då. Kjol, eller abaya som det brukar kallas också. De börjar använda det där allihopa. Också den här hijab, den stora
[…] Också på det sättet känns det också som om det har förändrats. […]
För att det var ju många som inte hade det, och nu är det hälften i Tensta som jag känner, som har det. Och Rinkeby också. Och här i Fittja.
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Varför då, tror du?
Jag vet inte, de börjar förstå det. Som sagt, det ska komma ifrån dig,
men de har rättigheten att berätta till dig hur det är, hur religionen är.
Efter det att du tar reda på hur, det kommer av dig. Att det är något
fint. Någonting att använda, och någonting att börja med. Så på det sättet tror jag att de har börjat, så som jag har gjort. Och sen brukar det
finnas föreläsningar.. i [områdena] om Koran. Och de brukar berätta
det, om religionen och hur viktigt det är vad man ska använda, hur man
ska bete sig som muslimska kvinna eller muslimska man. Och då använder, och då när du lyssnar på det där, varje gång du går dit så tar du
reda på något nytt, blir mer intresserad och intresserad. Sen förstår du ju
det hela och sen börjar man, det man tycker är rätt. Så på det sättet tror
jag att de har börjat allihopa och insett det allihopa, och att de börjat bli
vuxna. Och måste börja då med sjalen och allt. Men det är inte så illa
som man tror om vår religion. Många har uppfattat det fel. Det är den
lättaste, enklaste religionen någonsin tror jag. Så det är roligt att vara
muslim, och jag är glad att jag blev det. Eller är, jag föddes ju som muslim, så att jag är då. Jag hoppas att jag fortsätter!270

Y1 kommer från en muslimsk familj och är själv troende muslim. Det är
även hennes man. Hon valde att börja bära sjal i tjugoårsåldern och hon
understryker starkt hur mycket det betyder för henne personligen. Sjalen
symboliserar för Y1 ett stort egenvärde, respekt, trygghet och tro. På min
fråga om varför hon bär sjal svarar Y1:
Det betyder mycket, det betyder respekt. Det är en symbol. Det betyder
mycket för mig faktiskt, sjalen. Kanske som kristna bär sitt kors som en
symbol. Och mer än en symbol, det är respekten.

270

Samtal med Y3, 2008-09-17. Min kursivering.

154

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

Hur menar du då, respekten?
Respekten för religionen, respekten för dig själv. Det blir alltid misstolkningar, till exempel att man är tvungen att ha sjal. Inom Islam, du får
bestämma själv. Okej, man ska säga till, man ska lära barnen på ett fint
sätt att barnen får den här viljan själv, men det är för ditt eget bästa. För
din alltså, personlighet, alltså, för din tro. Du bestämmer själv. För mig,
när jag ser sjal, du vet, jag vet inte. Det är symbolen, det visar att du är
muslim. Det är ditt värde för dig själv alltså. Jag vet inte, tycker det är
fint. Jag tycker det är fint och det var inte så länge sedan jag började och
ha sjal men… ja, jag började av hela hjärtat, jag började av hjärtat. Jag
tycker att man ska få bestämma själv när man vill, man ska bestämma
själv, när det är dags. Jag tycker att det är symbolen för religionen. Det
är en del av religionen, sjalen.271

Även Y1 understryker att hon har valt att bära sjal av fri vilja, ingen har
tvingat henne. Hon säger sig önska att hon hade kommit från en ännu mer
religiös familj än den hon har och att hon då kunde ha börjat bära sjal redan vid en ung ålder. Med religiös menar Y1 en ”på ett fint sätt, medvetna.
En medveten familj med religion”.272
Y1 är mycket medveten om fördomar som finns kring sjalbärande
muslimskor och hon reflekterar kring sin upplevelse av skillnaden i bemötande då hon bär sjalen eller ej. Hon konstaterar att det är en stor skillnad
mellan de två situationerna:
Många gånger, man blir inte bemött så som man blev bemött utan sjal.
Då gör det mera ont, då när jag inte hade sjal och nu när jag har sjal,
vilken skillnad. Skillnad på blickar, skillnad på ord. Och det gör ont.
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Varför tror du att det är en sådan stor skillnad på hur du blir bemött
med eller utan sjal?
Det är det jag inte förstår. Varför får jag jobb när jag har håret utsläppt,
och sminkad och kanske kort kjol, och kanske.. varför får jag jobbet direkt och varför får jag inte ens komma innanför dörren när jag har sjal
eller hijab på mig. Jag förstår dem också, jag menar det är inte mitt land,
de är inte tvungen att göra det, men jag menar jag tycker att
..mänskligheten. Vi alla är människor, förstår du vad jag menar, det är
bara en som har skapat oss, allihopa, hela världen. Det måste vara en
som har skapat allt det här, och hade det varit flera då skulle det inte ha
varit så vackert [skratt], då hade det blivit konflikter. Så att jag tycker,
jag vet inte, men sen jag har haft sjalen och sen kanske tio, femton år
tillbaka så har jag velat bo i ett islamskt land istället.273

Y3 berättar relativt omgående att hon är muslim, utan att jag har frågat om
det. Jag upplever det som om att hon gärna vill berätta om sin tro och vad
islam innebär för henne. Samtalet med Y3 kommer på hennes eget initiativ
att återvända till det det religiösa temat ett flertal gånger. Y3 är mycket
inlevelsefull när hon pratar om sin personliga tro och hur mycket den betyder för henne. Hon är upprörd över det som hon anser vara ett generellt
missförstånd bland andra, till exempel svenskar, att den muslimska kvinnan
på något vis är underlägsen den muslimska mannen. Hon är liksom Y1
mycket medveten om det som hon upplever är en felaktig samhällsbild av
muslimska kvinnors antagna automatiska könsunderordning. Y3 poängterar därför starkt att:
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[…] Våra islamska kvinnor, de är fria, såsom svenskorna är. De får göra
vad de vill ..men de måste tänka på att de är kvinnor och att de, de brukar säga om muslimer, eller somalier brukar säga att en kvinna är som
ett vitt lakan. Ett helt vitt lakan är ju vitt, så fort det blir smutsigt blir
det inte så fint, visst? […] Du ska tänka på att du ska vara fin och len
från hjärtat och du ska bete dig så ren som möjligt. Men, ingen har sagt
att du måste, mannen ska inte tvinga dig att du ska bete dig så, det måste komma ifrån dig. Det måste man tänka på och att ..vad tänkte jag
säga.. och att det stämmer inte heller att mannen är så viktig enligt islamen. Det är inte så. Det är kvinnan egentligen som är det viktiga. Så
som när man föder barnen, mannen har bara en, eller vi brukar säga
[…] jag vet inte vad det är man säger på svenska, att att kvinnan har
mer rättigheter till barnen, tre gånger så mycket. […] Och mannen har
bara en gång. Så kvinnan blir ju med barn, kräks upp på morgonen, mår
illa, magen blir stor [skratt], svårt att sova, föder barnet, tar hand om
barnet. Där har hon flera saker som barnen kan tacka mamman för,
men mannen, vad har han gett? Ingenting, bara en. Att vara pappa till
barnen, bara. Men kvinnan har mycket att ge, på det sättet också att
kvinnan har mycket stor roll.274

Y3 började bära sjal två och ett halvt år innan tillfället för samtalet. Hon
menar att hon kände sig redo först i tjugoårsåldern, då hon blev gravid med
sitt första barn. Hon upplevde att hon som sjalbärande muslim skulle vara
en bättre förebild för sina barn, än om hon hade bart huvud. På frågan om
hon känner så här i efterhand att det var rätt beslut att börja bära sjal så
svarar hon att det var och är fortfarande väldigt rätt för henne.275
Y6 är 27 år vid tillfället för samtalet. Hon kom till Sverige och området år 1984 från Turkiet. Hon var tre år då hela familjen, på pappans
initiativ, flyttade av ekonomiska skäl. Föräldrarna valde att komma just till
området eftersom det fanns många andra kurder ifrån Turkiet här. De sökte
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gemenskap. Vid samtalstillfället är Y6 gift och har två barn. Familjen bor
kvar i området, nära släkten.
Y6 bär inte sjal. Hon menar att hon är religiös, men inte så att hon
måste täcka huvudet. För henne handlar sjalen om en omodern, gammal
tradition som hon inte känner igen sig i:
Nej, och jag tror inte att jag kommer att göra det heller. För det är nånting som jag inte tycker passar mig. Och jag skulle inte känna mig som
mig själv, känna igen mig, om jag skulle slöja. […] Jag tror på Gud, och
jag är inte religiös på det sättet, jätte, men jag tror inte att slöjan betyder.. har man slöja så är man mer muslim för det. Det tror jag inte på.
Jag är lite mer den där moderna [skratt]. Jag är inte sån där, jag vet inte
hur jag ska förklara, nej. Absolut inte. Jag kommer känna mig som en
tant. Det går inte. […] Jag har aldrig gjort det. Min syrra som är nästan
trettiosju, hon har aldrig gjort det. […] Mamma har haft det, och har
det. Det är något som kommer från förr liksom, mamma är född i Turkiet, hon är uppvuxen där och hon har gift sig där. Och vi, barnen som
föddes där, på den tiden, det var liksom att man måste ju ha slöja att
man måste ha den, liksom ”Du är mamma, varför har inte du slöja?”[…] Och sen när vi flyttade till Sverige när jag var tre år, då kunde
hon inte ta av den. Men då hade hon vant sig. Och min pappa har sagt
flera gånger till henne att ”nu är vi i Sverige, det finns ingen anledning
att ha slöjan, det finns ingenting att du måste liksom ha slöja, men hon
säger att hon kan inte vara utan slöjan nu att det känns… som om det
fattas någonting. […] Så att hon är van vid det. Men de som är uppväxta här i Sverige, vissa, fortsätter med det men vissa bryr sig inte. Som
mig, jag bryr mig inte.276

På liknande sätt resonerar Y5 kring sjalen och religionen. Hon beskriver
hur tron framförallt finns inombords:
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Jag tycker bara att slöja, man måste vara en bra person. Det, slöjan betyder ingenting. Om man bär slöja, men inom sig, man är dum mot
andra så har det ingen betydelse. Men min mamma har slöja, och min
farmor. Jag har sett alla dem.
Tror du att du någonsin kommer börja bära sjal?
Ja, kanske, jag vill gå till hadj. […] Jag är mycket troende i alla fall, jag
är troende i mitt hjärta. Men jag kan inte..vad heter.. jag ber inte kanske
fem gånger om dan. Kanske jag vill, men det går inte här. Jag har ingen
hjälp också. […] Jag måste jobba och allt. Jag hinner inte. Men inuti
mig, jag vet. Det är bara mig själv. Jag vet, jag är muslim och jag vet att
fastning är mycket viktigare för mig, men för det jag kan inte. Men jag
har dåligt samvete om det. Jag kan inte bara.277

Sammanfattning
I materialet från samtalen med informanterna så kan man utläsa identifikationsprocesser, värderingar, självreflektion och uttalade eller outtalade personliga strategier. Det är möjligt att definiera individuella upplevelser och
subjektivt agerande. Nedan följer ett sammandrag av kapitlets innehåll.
Äldre generationen
Kvinnorna i den äldre generationen som har varit i Sverige under en längre
tid kan berätta om hur det var när de flyttade till landet. De flesta berättar
om rädslor för det främmande men även förhoppningar om ett bättre liv
ekonomiskt och rättighetsmässigt jämfört med ursprungslandet. Majoriteten av kvinnorna i föreningen berättar om inskränkta rättigheter och fattigdom i hemlandet. Samtliga kvinnor kom att känna sig hemmastadda och
trygga i Fittja. De talar varmt om området på 1970- och 1980-talen: dess
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vackra natur, bra boende och serviceinriktade hyresvärdar samt vad de
upplevde var en bra blandning av människor i området. Flera av kvinnorna
talar även om en väletablerad områdesgemenskap. Den äldre generationen
utmärks av en stark ”vi”-känsla där gruppens sammanhållning är tydlig.
Här verkar finnas en gemensam kollektiv identitet som binder samman de
flesta av informanterna i en tydlig grupptillhörighet som även avgränsas
utåt mot andra. Detta kan jämföras med den etniska grupptillhörigheten
som diskuteras av Harald Runblom och Ingvar Svanberg, där en inre identifikation skapar en kollektiv sammanslutning.278
Detta försvann, enligt flera kvinnor i den äldre generationen, i efterhand när området blev ytterligare heterogent. De menar att denna utveckling har varit negativ, då det har fört med sig en minskad kännedom om
vilka ens grannar är vilket leder till minskad trygghet. Flera menar att de
inte längre känner till lika många invånare i området som förut. Umgängeskretsen har minskat till att omfatta familj, släkt och de som bor i samma
hus. I flera fall utgörs den enda sociala kretsen av andra kvinnor från Konya med familjer, som de även umgås med i föreningslokalen.279
I takt med denna utveckling verkar en ökad social kontroll ha växt
fram inom den äldre generationen. Detta kan ses som en traditionaliseringsprocess som har utvecklats under informanternas tid i Sverige. Kvinnorna känner trygghet och styrka i kollektivet samtidigt som denna gemenskap medför krav på vissa beteenden för att få ingå däri. Traditioner och
återupplevd kultur från 1970- och 1980-talets Turkiet styr gruppmedlemmarnas agerande. En sådan process av ökad inre kontroll i gruppen kan
uppstå som ett sätt att hålla kollektivet samman i en föränderlig värld, det
vill säga att gruppgränserna förtydligas gentemot omvärlden som upplevs
som alltmer hotfull. En annan förklaringsmodell kan vara att den äldre
generationen påverkas av den övriga samhällsutvecklingen. En påtaglig
Se forskningsgenomgången i kapitel 1, s. 24.
Samtal med Ä2, 2008-09-17; Ä3, 2008-09-17; Ä4, 2008-11-13; Ä9, 2008-11-26
och Ä10, 2008-11-26.
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ökad allmän islamofobi eller en radikalisering bland muslimer i väst, kan
även påverka de lokala nätverken i Fittja. Beteendestrategier kan då vara att
att förstärka sina egna identiteter gentemot sekulariserade svenskar alternativt markera lojalitet med en ökad religiositet inom de egna muslimska leden. Ä5s beteende att känna en ökad trygghet i en mer tydligt utövad religion kan ses som ett exempel på detta.280
Två kvinnor i den äldre generationen är vid tillfället för samtalet öppet kritiska till de övriga kvinnorna som är styrda av varandras åsikter,
både när det gäller sjal och klädsel samt andra kulturella eller religiösa traditioner. Ä3, till exempel, menar att de övriga kvinnorna har återskapat ett
eget hemland i området, som inte heller existerar i ursprungslandet längre.
Hon har medvetet valt att inte bära sjal och likaså att inte umgås mycket
med de flesta sjalbärande kvinnorna i föreningen, eftersom Ä3 menar att
hon då ständigt blir ifrågasatt.281 Hon är dock god vän med Ä4 som bär sjal
och de ses på föreningen men även på tu man hand på fritiden.282
Samtidigt så är denna kollektiva gruppgemenskap mycket positiv för
flera av de andra kvinnorna, då det nätverk som existerar bland kvinnorna
utgör en stor del av deras sociala liv. Dessa hänvisar anledningarna för
sjalbärandet till kultur, tradition eller helt enkelt gammal vana.
Den sociala tryggheten i gruppen markeras till exempel av Ä4. Hon
flyttade med man och barn ifrån området till ett radhus i en mer uppblandad förort i Storstockholm men berättar om hur de sedan flyttade tillbaka
efter två år eftersom de vid det laget nästan var isolerade i den nya trakten.
De ville tillbaks till vännerna i det bekanta området.283 Man kan tyda flytten som en stark identifikation med det egna kollektivet och som en strategi
för att tydligt ingå däri. En geografisk förflyttning ifrån Fittja var för Ä4 en
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strategi att bli mer inkluderade i det svenska samhället, men det innebar
samtidigt en uteslutning ur den viktigaste gemenskapen för henne.
I den äldre generationen så kan man även tala om en slags intern maktkamp
mellan det kontrollerande kollektivet med strikta sociala spelregler och
individens behov av självständighet. Många av kvinnorna i föreningen är
trots en samhällelig marginalisering ändå välinkluderade i det egna kvinnliga nätverket, som för dem är det viktigaste sociala sammanhang som de har
tillträde till. Här märks de försvarsmekanismer som gruppgränser kan innefatta, vilka Aleksandra Ålund tidigare har diskuterat. Ett tryggt deltagande i
gruppen kan även betyda ett avståndstagande mot det övriga samhället, det
vill säga att gruppen sätter upp murar mellan sig och andra utanför.284
Majoriteten av kvinnorna i den äldre generationen lever sina liv inom
relativt små ramar. De flesta söker arbete kontinuerligt men har inte lyckats
få anställning. Om dagarna tar de hand om sina barn och sköter hemmet.
Sällan lämnar de området även om de skulle vilja – de har hela sina liv där i
både positiv och negativ bemärkelse. Undantagen är Ä3 och Ä8 som understryker aktiviteten i sina liv, också geografiskt utanför området.285
Majoriteten av kvinnorna i den äldre generationen trivs bra i området, men flera påpekar att det har blivit vanligare med synligt bråk. Ungefär
hälften av kvinnorna i föreningen är medvetna om att en negativ bild av
området finns i media medan de andra inte verkar ha märkt av detta nämnvärt.286
Samtliga kvinnor i den äldre generationen som inte kan tala svenska
anger att de önskar lära sig språket samt att de skulle vilja ha en ökad kontakt med svenskar. Samtliga kvinnor i hela nätverket anger att de väldigt

Se forskningsgenomgången i kapitel 1, s. 27.
Samtal med Ä3, 2008-09-17 och Ä8, 2008-11-13.
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gärna skulle vilja ha ett fast och regelbundet arbete och likaså möjligheten
att bilda och utbilda sig.287
Då nästan alla av dessa kvinnor i föreningen upplever en brist på egna möjligheter till ovanstående saker så väljer de istället att satsa på barnens utbildning, yrken och framgångar – barnen är för samtliga kvinnor i den äldre
generationen något som står för det positiva i livet och det som har gjort att
majoriteten av kvinnorna har valt att stanna kvar i Sverige.288
Majoriteten av kvinnorna ur den äldre generationen menar att barnen har större chanser att lyckas i Sverige än de själva och uppmuntrar dem
mycket aktivt till val som de menar skapar bättre liv än de själva har haft. I
vissa fall talar kvinnorna om att ”min tid är förbi nu” eller ”det är för sent
för mig”.289 Endast en av kvinnorna här uttrycker en positiv tilltro till sina
egna möjligheter i framtiden.290 Här märks de samhälleliga exkluderande
mekanismerna mot invandrade kvinnor, som diskuterats av bland andra
Wuokko Knocke och Karin Lind, de los Reyes och Mulinari. Oförmågan
att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden kan tolkas som ett resultat av
en diskriminerande samhällsstruktur, samtidigt som den låga tilltron till den
egna förmågan kan vara en identifikation med samhälleliga stereotyper.291
Generellt sett i den här gruppen av kvinnor så finns en stor uppgivenhet
kring den egna situationen som hos majoriteten verkar väcka besvikelse och
sorg över förlorade möjligheter. Samtidigt har många kvinnor starka gläd-

Samtal med Ä1, 2008-09-15; Ä2, 2008-09-17; Ä3, 2008-09-17; Ä4, 2008-11-13;
Ä5, 2008-10-09; Ä6, 2008-10-09; Ä9, 2008-11-26 och Ä10, 2008-11-26.
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jeämnen dels i den sociala gemenskapen med de andra kvinnorna och dels i
de egna barnens liv och framgångar.292
Yngre generationen
Den yngre generationen kännetecknas på flera sätt av en strukturell inkluderingsprocess. De allra flesta i det här nätverket talar svenska. Nästan
samtliga utav kvinnorna i den yngre generationen har någon form av anställning utanför den pågående föräldraledigheten. Flera av kvinnorna arbetar till vardags utanför området. Samtliga kvinnor har eftergymnasial utbildning. Den yngre generationen skiljer sig därmed markant från det allmänna mönstret i den äldre generationen.
Informanterna i den yngre generationen verkar i flera fall ha haft ett
kluvet förhållande till Fittja under uppväxttiden. Samtidigt som det varit en
trygg hembygd i barndomen där de har trivts bra, så verkar de i takt med
åldern ha uppmärksammat, eller blivit uppmärksammade av andra på, vissa
negativa aspekter av att bo där. Resultatet har blivit att flera kvinnor i den
yngre generationen nu i vuxen ålder inte trivs längre. Många utav kvinnorna berättar att de har för avsikt att flytta ifrån området, framförallt när
barnen når skolåldern. Fler uppger vikten av att barnen ska ha goda kunskaper i svenska, något som de menar riskerar att gå förlorat när barnen
går i invandrartäta skolor. Majoriteten av kvinnorna i den yngre generationen uttrycker en slags oro kring den av dem upplevda risken att barnen får
en lägre utbildningsnivå om de skulle bo kvar, liksom förhoppningar om
goda yrkesliv i framtiden till barnen om de skulle kunna gå i skolor där
svenskar och invandrare blandades.293 Här symboliserar den etniska gemenskapen i Fittja för flera kvinnor ett hinder för både deras och barnens utveckling.
För majoriteten kvinnor i den äldre generationen är männen märkbart frånvarande i både samtal och vardagsliv. I flera fall arbetar männen långa dagar, men
även de kvinnor som har män hemma på grund av pensionering eller sjukskrivning
verkar föredra sällskapet bland vännerna i kvinnogruppen på dagtid framför dem.
293
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Samtidigt så finns det också flera kvinnor i den yngre generationen
som menar att de trivs mycket bra i Fittja, framförallt på grund av närheten
till den egna eller den ingifta släkten.
Upplevelsen av socialt utanförskap hos flera av de beslöjade kvinnorna i den yngre generationen är påtaglig. De flesta av kvinnorna som bär
sjal här säger sig vara medvetna om den vanligt förekommande, negativa
föreställningen hos utomstående att sjalen är ett tvång och ett symboliskt
förtryck. Samtliga informanter som bär sjal i den yngre generationen understryker även det egna, självständiga valet när de tillfrågas varför de bär den.
Flera berättar om detta på eget initiativ även innan frågan om sjalen har
ställts.294 Här syns en tydlig identitetsskapande process, där de beslöjade
kvinnorna handlar strategiskt i relation till det omgivande samhället. De vill
tidigt och tydligt visa sina identifikationer som muslimska kvinnor, eftersom de upplever att de negativa stereotyperna om muslimska kvinnor hos
utomstående är starka. Här är det viktigt att vara medveten om riskerna för
att jag är aktiv medskapare till materialet här. I samtalen med kvinnorna i
den yngre generationen är det möjligt att de upplevde mig som en symbol
för majoritetssamhällets åsikter och att de därför tog initiativet tidigt till att
försvara sitt val av slöjbärande när de talade med mig. Det är tänkbart att
ämnet inte skulle vara lika aktuellt om någon annan samtalat med dem.
I den yngre generationen så finns det flera kvinnor som har börjat
bära sjal efter flytten till Sverige, alternativt senare i livet efter en lång uppväxt i landet. Orsaken till detta ligger i flera fall i viljan att aktivt artikulera
sin tro, ett medvetet val att synas som religiöst subjekt i ett sekulariserat
samhälle. Här kan man tala om att den yngre generationen, liksom många
andra i Sverige, har genomgått en individualiseringsprocess, där de egna
behoven och önskemålen står i centrum. Bland protestantiska svenskar
verkar detta många gånger vara något som leder till en ökad sekularisering.

Samtal med Y1, 2008-09-17; Y2, 2008-09-17; Y8, 2008-11-26 och Y9, 2008-1201.
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I takt med att människor väljer egna livsvägar, så tappar kyrkan medlemmar.295 Hos den yngre generationen kvinnors berättelser framgår istället att
samma process dock i flera fall verkar ha kännetecknats av en ökning av
det egna religiösa engagemanget. Det vill säga att deras individualiseringsprocess kännetecknas av en ökad religiositet. Detta kan ses som en medveten radikalisering, en strategiskt reaktion, som ökar avståndet mellan den
egna religiösa gruppen och det övriga samhället i en samhällskontext där
islamofobi växer. Alltså behöver inte nödvändigtvis individualisering utesluta en kollektivisering. Liksom Joan W. Scott diskuterar slöjan som symbol
vilken skapar olika politiska och sociala konsekvenser, så kan man i samtalen här se hur informanterna medvetet laborerar med sina beslöjade identiteter i förhållande till ett samhälle som minskat sin tolerans för olika muslimska uttryck.296 Kvinnornas individuella val att bära slöja kan ur ett utifrånperspektiv innebära att de avindividualiseras och uppfattas som enhetliga objekt. Stereotypiseringen av beslöjade muslimska kvinnor riskerar
alltså att ge dem en av andra kollektiv utifrånidentitet trots att de internt
har individualiserats.
De kvinnor som inte bär slöja i den yngre generationen gör inte den
starka koppling till kollektivet som kvinnorna i den äldre generationen gör.
Här verkar inte gruppgemenskapen kännetecknas av specifika beteenden.
Det verkar inte finnas någon påtaglig värdering mellan beslöjade och ickebeslöjade kvinnor i den yngre generationen; ingenting i samtalen har påvisat
sådana uppdelningar mellan kvinnorna. De kvinnor här som inte bär sjal
förklarar det i termer som ”jag förstår inte varför jag skulle göra det” eller
”religionen finns i hjärtat, inte på huvudet”.297 Valet att inte bära sjal är
enligt kvinnornas berättelser inte kopplat till kollektivets åsikter, utan till

För en diskussion om individualism och sekularisering, se till exempel Bruce,
Steve (2002). God is dead: secularization in the West. Oxford, UK: Blackwell
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den personliga preferensen. Den sociala kontrollen i den yngre generationens gruppgemenskap är svag.
Skillnader i grad av social kontroll mellan nätverken kan även ha att
göra med de respektive arenorna där de samlas. I föreningen har medlemmarna träffats frivilligt under en lång tidsperiod, varför de byggt en kollektiv identitet förankrad i gemensamma minnen av Kurdistan. På öppna förskolan är de kollektiva identiteterna temporära eftersom medlemmarna i
nätverket där endast träffas under en begränsad tid och utifrån viljan till
gemenskap med andra mammor under föräldraledigheten. Eftersom kvinnorna här kommer från olika länder så finns inte heller möjligheten att
skapa en kollektiv gemenskap baserad på gemensamma minnen av ursprungslandet.
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5

KOMMUNAL INVANDRARPOLITIK

Inledning
Följande kapitel redogör för Botkyrka kommuns invandrar- och integrationspolitiska utveckling under de för avhandlingen aktuella åren 1972 2002. Nedan kartläggs den kommunalpolitiska strukturen kring invandrarrelaterade frågor, inom olika instanser och kommunala nivåer under perioden. Härmed ges en överblick över utvecklingen av det invandrar- och integrationspolitiska arbetet och en sammanhängande historik kring kommunens organisatoriska utveckling och innehåll i frågor rörande migranter.

Material och urval
Det empiriska materialet har i huvudsak hämtats från Botkyrka kommunarkiv. Här har jag tillsammans med kommunarkivarier uttryckligen sökt
efter kommunala instanser som har ett tydligt syfte att fokusera på invandrar- och integrationspolitiska relaterade frågor.298 Jag har gått igenom samtliga olika kommunala organ som har haft som uppgift att på något sätt
arbeta med och förbättra situationen för kommunens medborgare med
invandrarbakgrund. Jag har gått igenom det tillgängliga protokoll- och
handlingsmaterialet och sedan utgått ifrån mina frågeställningar vid analysprocessen.
Detta innebär att jag har fokuserat på de kommunala organ som uttryckligen arbetar med just olika former av integrerande funktioner. I enlighet med avhandlingens syfte och frågeställningar så har jag valt material

Med detta menas olika kommunala instanser som under den aktuella tidsperioden har arbetat med invandrar- och integrationsfrågor och som sammanställts just
av den anledningen.
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som kretsar kring just begreppen invandrare, invandring, segregation, inflytande och integration.299
Jag har följt ärenden uppåt i den kommunala hierarkin och tittat på
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens olika beslut i frågor initierade
eller behandlade i den lägre kommunala organisationsapparaten. Likaså har
jag undersökt mer övergripande kommunala handlingar som har invandraroch integrationspolitiska dimensioner såsom årsberättelser och diverse
handlingsplaner, rapporter och utvärderingar.
I det insamlade kommunala materialet framgår frekvent kopplingar
till statliga myndigheter och regeringsbeslut. Härmed har jag därför även
studerat vissa perioder och nyckelärenden med stor statlig koppling i material på en nationell nivå, såsom propositioner, lagtexter, handlingsplaner,
SOU – rapporter och diverse utredningar initierade av den svenska regeringen liksom granskningar av statlig invandrarpolitik gjorda av till exempel
Riksrevisionen.300 Här följer även att jag har tagit del av och analyserat
lokalpolitiska delutredningar av större satsningar, som till exempel den
statliga Storstadssatsningens utvärdering på kommunalnivå i Botkyrka.

Botkyrka kommun – en introduktion
Botkyrka kommun ligger i södra storstockholmsregionen. Botkyrka sammanslogs år 1972 med Grödinge kommun till en storkommun och under
åren 1974-1983 kom även Salems kommun att ingå häri för att sedan bryJag har av den anledningen inte gått igenom olika tematiserade kommunala
organs handlingar, som till exempel utbildnings-, arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Detta beror framförallt på att sådant material faller utanför avhandlingens huvudsakliga fokus att titta på den diskursiva föreställningen om invandrare och
integration centraliserad inom kommunen, men det beror även på att det kommunala materialet till stor del är icke-digitaliserat och ostrukturerat. Arkivarbetet har av
den senare anledningen tagit lång tid och därför har urvalet också gjorts med hänsyn till detta.
300
Detta gäller vissa utvalda kommunala ärenden som under den studerade perioden
har haft stor del i statliga åtgärdsprogram. Sådana ökar generellt sett under tidsperioden varför fler statliga kopplingar görs i för avhandlingen aktuella senare årtionden, det vill säga framför allt under 1980-tal och 1990-tal.
299
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tas loss. Botkyrka kommun har sedan 1983 haft samma geografiska utbredning, en totalareal på 197 km mellan Stockholm och Södertälje. Kommunen består av följande fem kommundelar: Alby, Fittja, HallundaNorsborg, Tullinge och Tumba-Grödinge.301
Botkyrka kommun är ett tämligen varierat område med villa- och
radhusområden i Tumba och Tullinge i söder och framförallt hyreslägenhetskomplex i de norra delarna. Socioekonomiskt så finns en skiljelinje
mellan den södra och den norra kommundelen där den första uppvisar en
högre snittinkomst per medborgare och där arbetslösheten är relativt låg. I
de norra delarna är arbetslösheten större.302
När miljonprogrammet planerades på nationell nivå, innebar det för
Botkyrka kommuns del en utbyggnad av framförallt de norra kommundelarna. Dessa delar utvecklades därför under 1960- och 70-talen, då mer än
20 000 nya bostäder byggdes och den totala kommunbefolkningen under
perioden ökade från 12 000 till 60 000 invånare.303 Vid 1980-talets början
hade kommunen en kraftig överrepresentation av arbetskraftsinvandrare
och flyktingar som anlänt under 1970-talet. I slutet av 1990-talet hade Botkyrka kommun drygt två procent av samtliga förstagenerationsinvandrare i
Sverige. Samtidigt har kommunen haft svårt att behålla sin svenskfödda
befolkning och området kännetecknas av en utflyttning av svenskfödda
personer och en inflyttning av utlandsfödda. Inom kommungränserna definierades under 1990-talet en etnisk hierarkisering där vissa nationaliteter
bodde koncentrerade i vad som kan karaktäriseras som svenskglesa områden i norr medan andra nationaliteter var mer utspridda. Miljonprojektsområdena konstaterades härmed ha låg status även internt inom kommunen.304

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta, granskad 2012-01-03.
302
Andersson (1998).
303
Områdesbeskrivningar 2001-2002. Botkyrka kommun, kommunkansliet, 2003.
304
Andersson (1998), s. 7-25.
301
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Botkyrka kommuns norra delar har sedan senare delen av 1900-talet kommit att bli några av de mest negativt omskrivna miljonprogramsområdena.
Bilden av den invandrartäta förorten har blivit upprepad och fixerad under
de senaste årtiondena vilket bidrar till en i samhället vittspridd nidbild att
sådana områden framförallt präglas av kriminalitet och otrygghet.305
Kommunen har även varit föremål för ett antal olika nationella samt regionala satsningar mot segregering och för integration.306
Samtidigt så har Botkyrka agerat som nationell föregångare med
flera olika sorters integrationsprojekt, vilket andra kommuner sedan tagit
efter. Det har till exempel konstaterats att ”Botkyrka kommun kännetecknas av en vilja att hitta nya vägar när det gäller att främja medborgerlig
delaktighet”307. Botkyrka blev den allra första gången som utmärkelsen
fanns utnämnd till Sveriges Kvalitetskommun 2003 med motiveringen:

Se till exempel Pripp, Oscar (2002) ”Mediabilder och levd erfarenhet” i Ramberg, Ingrid och Pripp, Oscar (red.) Fittja, världen och vardagen. Tumba, Mångkulturellt centrum, s. 41-72 och Pettersson, Klara (1999) ”Bilden av en förort: en etnologisk studie av hur norra Botkyrka beskrivs i 90-talets tidningar och tidskrifter” i
Pripp, Oscar och Lindkvist, Beatriz (red.) Botkyrka i fokus: sju etnologiska uppsatser. Tumba, Mångkulturellt centrum i samverkan med Södertörns högskola, s. 5364.
306
Botkyrka kommun har varit inblandad i bland annat regeringsinitierade Blommansatsningen, Nationella exempel och Storstadssatsningen liksom flertalet lokalpolitiska integrationsfrämjande satsningar. Mer om detta i den kommande texten.
307
León Rosales, René (2011). Om behovet av att utveckla indikatorer för ett
kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum,
s. 22.
305
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Botkyrka kommun bedriver ett brett och framgångsrikt utvecklingsarbete
av verksamheter och demokrati. Med beslutsamhet och kreativitet lever
denna mångkulturella och unga kommun upp till sin egen devis - Långt
ifrån lagom. Botkyrka kommun har modet att våga förändra och är därför en välförtjänt första mottagare av Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun.308

Botkyrka fick även utmärkelsen Länets bästa barnkommun två år i rad åren
2002 och 2003 samt utmärkelsen Landets bästa kulturkommun år 2003.309
Under 2000-talet började Botkyrka kommun satsa mycket på upplevelser och kultur för att skapa tillväxt i området. Det kommunala arbetet
fortsätter med verksamheter som skapar ökad trygghet, gynnar miljömedvetande och främjar demokratisk dialog med medborgarna.310 Via en handlingsplan som innehåller flera ingripandemodeller försöker kommunen förändra de mest utsatta områdena i norra delen. Projekten som ingår i planen
syftar bland annat till att ”bryta segregationen och släppa fram invånarnas
egna resurser för att tillsammans utveckla Fittja” och att i Alby ”bryta
utanförskap mot delaktighet, ställa rädsla inför både framtiden och omgiv-

308
Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delas ut varje udda år sedan 2003 av
arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Se:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/kvalitet/sveriges_kva
litetskommun_2011
309
Utmärkelsen Länets bästa barnkommun delas ut av Unga Örnars Riksförbund
och Svenska FN-förbundet. Syftet med "Bästa Barnkommun" är att få kommunerna
att prioritera arbetet med att få FN:s barnkonvention mer närvarande bland politiker och tjänstemän i deras verksamhet och beslutsprocesser. Utmärkelsen Landets
bästa kulturkommun delas ut av fackförbundet Vision (tidigare SKTF). Den vinnande kommunen ska bland annat arbeta lyhört och obyråkratiskt för att släppa fram
de kulturella krafterna och verka för konstnärlig utveckling och frihet och använda
kulturyttringarna för att främja invånarnas hälsa och välfärd. Se www.ungaornar.se
och www.vision.se.
310
Årsredovisning 2003. Botkyrka kommun, 2003, s. 4ff.

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I 173

ningen mot självförtroende och ersätta oförmåga och okunnighet med kunskap, visdom och visioner”.311
Botkyrka kommun hade i början av 1980-talet en kraftig överrepresentation av arbetskraftsinvandrare och av invandrare som kommit som
flyktingar under det tidigare decenniet; år 1980 bodde 2,9 procent av hela
rikets utlandsfödda i Botkyrka kommun. År 1985 var den totala befolkningen i kommunen 65 927, varav 17 154 personer var utlandsfödda. År
1995 var den totala befolkningen 69 500, varav den utlandsfödda andelen
uppgick till 20 735. Detta motsvarar 8 procent respektive 7,2 procent av
hela Stockholms läns befolkning.312
Botkyrka kommun tillhör sedan slutet på 1990-talet den grupp av
områden som utgör stockholmsområdets mest inkomstsvaga och svenskglesa. En grundläggande orsak till detta är fortfarande brist på bostäder som
orsakar sociala och etniskt selektiva flyttningsrörelser vilka i sin tur upprätthåller den initialt etablerade boendeuppdelningen. Nykomlingar på
Storstockholms bostadsmarknad kanaliseras till bostadsområden där kötiderna är obefintliga eller korta, och detta gäller särskilt hushåll som har
bristande ekonomiska resurser.313 Det har argumenterats att Botkyrka
kommun präglas av olika sorters invandrarenklaver, som inte hålls samman
av en specifik kultur utan av etniska faktorer som exempelvis gemensam
härkomst. Trots detta har det saknats invandrade personers representation
och inflytande på olika samhälleliga och politiska områden.314

311
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2002) Stora fiskar äter fortfarande små fiskar. Helhetsutvärdering av storstadssatsningen i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt
centrum, s. 23 och 36. Jfr diskussionen om bostadspolitisk maktutövning i form av
både formella lagar och visioner som riktar sig mot individen i Lövgren, Sofia. Att
skapa ett framtidens folk. Governmentality och miljödiskurs i modern svensk bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad. Linköping: Linköpings universitet,
institutionen för Tema.
312
Andersson (1998), s.11 samt tabell 1, sid. 13.
313
Ibid., s. 7.
314
Ibid., s. 30 f.
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På grund av Botkyrka kommuns utveckling och befolkningssammansättning har kommunen sedan flera år tillbaka varit delaktig i statliga invandrar- och integrationspolitiska sammanhang. När Hela Sverige-strategin
infördes 1984 med syfte att ge kommunerna huvudansvar för flyktingmottagandet istället för staten, så användes Botkyrka kommun på många sätt
som en avskräckande motbild; man ville från lokalt och regionalt håll motverka de tendenser till utanförskap som en stark koncentration av migranter till ett litet område ansågs skapa.315 Botkyrka kommun kom sedan att
delta i regeringsinitierade Blommansatsningen 1996-1997, liksom i nationella exempel -statningen under 1998 och vidare i Storstadssatsningen år
1999- 2002 som senare övergick i så kallad storstadspolitik under Storstadsdelegationens ledning. Botkyrka har även varit inblandad i lokalpolitiska projekt som Ytterstadssatsningen och Stockholms stads Integrationsprogram för valfrihet och samverkan i Stockholms stad.316 På många sätt
har kommunen inte nått upp till satta övergripande integrationsmål på
statlig och kommunal nivå som att väsentligt minska arbetslöshet och utanförskap. Botkyrka har dock haft viss framgång i områdesbaserade lokala
satsningar, speciellt mot slutet av den studerade tidsperioden. Utvärderingar
av lokala projekt visar till exempel att i mindre kommunområden kan samhällsprojekt nå framgångar. Det platsspecifika integrationsarbetet i Fittja
från och med 1999 resulterade till exempel i att fler medborgare kände sig
trygga i närområdet och att svenska språkkunskaper ökade i vissa grupper.317
Sedan ett flertal år tillbaka arbetar Botkyrka kommun aktivt med att
motverka och omforma den negativa bilden av kommunen som upplevs
Andersson (1998), s. 10.
Hosseini-Kaladjahi (2002), s. 9 samt Storstadspolitiken/Storstadsdelegationens
hemsida. http://www.storstad.gov.se¸ granskad 2006-02-15. Observera att de två
sistnämnda satsningar dock inte kommer att behandlas i avhandlingen.
317
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2002b) Tusen röster om Fittja. Integrationsfrågan
betraktad utifrån en enkät bland de boende. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2003). Satsning ger resultat. Utveckling i Fittja 1999–
2003 enligt en enkät bland de boende. Tumba: Mångkulturellt centrum.
315
316
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som vittspridd. Man satsar mycket på kultur som en positivt förvandlande
faktor och man understryker det innovativa i att kommunen ser alla olika
nationaliteter och kulturer bland dess invånare som en tillgång och att man
tar till vara på detta.318

Kommunens organisation
För att förstå den lokalpolitiska utvecklingen i Botkyrka så är det viktigt att
se hur kommunen idag är och har varit uppbyggd, det vill säga hur de olika
kommunala instanserna förhåller sig organisatoriskt till varandra.
Botkyrka kommun har sedan 1970 under varje mandatperiod haft ett
socialdemokratiskt styre, antingen i majoritet eller i koalition.319 En förändring skedde under åren 1991-1994 då de socialdemokratiska majoritetsmandaten var som lägst och de borgerliga partierna hade en starkare ställning jämfört med både tidigare och senare perioder under avhandlingens
tidsmässiga fokus.320
Botkyrka kommun arbetar sedan flera år tillbaka utifrån följande organisationsmodell. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ. Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och kommunens mest
viktiga ärenden, som verksamhetsmål och riktlinjer samt kommunens budget och skattesatsen.
Kommunstyrelsen är det verkställande organet som svarar direkt under fullmäktige. Den yttrar sig i samtliga ärenden som fullmäktige beslutar
om samt har huvudansvar för att de beslut som tagits där sedan verkställs.
Till sin hjälp har kommunstyrelsen olika ämnesindelade beredningar som
318
Se till exempel Frankelius, Per och Utbult, Mats (2009) Den innovativa kommunen. Lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. Stockholm: Sveriges
Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och
landsting samt Vinnova. Avsnitt: ” Botkyrka - cirkus och upplevelseindustri förändrar bilden av Botkyrka” s. 48-53.
319
Botkyrka ur ett socialdemokratiskt perspektiv: Socialdemokraterna 100 år.
Stockholm: Socialdemokraterna i Botkyrka, 2010.
320
Källa: Valstatistik 1871-1999. http://www.scb.se/Pages/List____292050.aspx;
granskad 2011-12-28.
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bereder ärenden till styrelsen genom att sammanställa information och utreda sina specifika frågor.
Under kommunstyrelsen arbetar olika nämnder. Vilka nämnder som
finns och vilka personer som ska ingå i dessa beslutar kommunfullmäktige
om. Varje nämnd arbetar med specifika sakfrågor utifrån ett reglemente
som kommunfullmäktige utformat. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt
ansvarsområde. Tjänsteman och förtroendevalda inom nämnderna kan ges
uppdrag att fatta beslut i vissa typer av frågor, som till exempel i rutinärenden.321
Bredvid den politiska kommunala organisationen så finns kommunledningsförvaltningen, kommunstyrelsens ledningsorgan, som arbetar administrativt och praktiskt med de av politikerna beslutade ärendena inom
kommunens olika verksamhetsområden. Under dem delas det kommunala
arbetet upp i delförvaltningar med olika inriktningar.322

Den kommunala invandrarpolitikens uppbyggnad 1972-1979
I en promemoria från Stockholms invandrarnämnd daterad till den 18 oktober 1972 framgår att nämnden under februari samma år besökt Botkyrka
kommun för att diskutera ett samarbete kring invandrarbyråverksamhet
tillsammans med en tredje part, Huddinge kommun. En arbetsgrupp sammanställdes som sedan träffades två gånger under våren för att diskutera
möjligheter till denna samverkan.323 Ett avtal träffades därefter mellan de
tre kommunerna om samarbete kring en byrå för invandrare. Beslutet togs
att placera den i Fittja, i norra Botkyrka. Efter att olika frågor tagits upp i
kommunstyrelsen och beslut fattats i kommunfullmäktige så öppnade In321
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/safungerarkommunen/safattasbeslut;
granskad 2011-12-14 samt Montin, Stig (2002) Moderna kommuner. Malmö: Liber
ekonomi.
322
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/forvaltningarochbolag/kommunledni
ngsforvaltningen; granskad 2011-12-20.
323
Promemoria 1972.10.18. Stockholms Invandrarnämnd. Invandrarbyrån – diverse
handlingar 1972-1984
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vandrarbyrån således den 15:e maj 1973.324 Botkyrka kommuns invandringspolitik fick därmed sin första tydliga enhet. Innan dess hade invandrarfrågor tagits upp i olika kommunalpolitiska forum men inte haft en någon
egen instans, varken administrativt eller praktiskt. Invandrarbyråer grundlades under den här tiden på olika håll i Sverige som en följd av flera kommuners ökande behov att organisera sig kring en växande mängd invandrarrelaterade frågor i spåren efter den stora invandringsvågen. Trots att
invandrarfrågor började komma upp på den politiska dagordningen så
fanns på statlig nivå ingen enhetlig, implementerbar invandringspolitik.
Byråerna utgjorde istället lokal försöksverksamhet ämnad att möta de behov som invandrarna hade i relation till olika myndigheter. Därmed skiljde
sig även uppbyggnaden av invandrarbyråerna åt mellan olika kommuner.
Här fanns inget centralt eller enhetligt kommunalt organisationsprogram.325
Dock fanns riktlinjer som dragits upp för invandrarbyråer av Kommunförbundet och i Stockholms Landstings Invandrarutredning från 1973.326
Invandrarbyrån i Fittja organiserades under kommunens informationschef och dess syfte var att:

Se Botkyrka kommunstyrelse diarier: 1972.579, 023.130 (721201) Inrättande av
tjänster vid invandrarbyrå, förest, biträde samt PM 1975-03-04. Stockholms invandrarnämnd. Invandrarbyrån – diverse handlingar 1972-1984
325
Sarstrand, Anna-Maria (2007). De första invandrarbyråerna. Om invandrares
inkorporering på kommunal nivå åren 1965-1984. Växjö: Växjö universitet, s. 50
ff.
326
PM 1975-03-04. Stockholms invandrarnämnd. Invandrarbyrån – diverse handlingar 1972-1984
324
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hjälpa den enskilde invandraren med råd och etablera kontakt med de
myndigheter som handlägger uppkommande problem. De problem den
enskilde invandraren behöver hjälp med kan vara tämligen lätta att lösa,
såsom tidsbeställning, tolkförmedling och liknande. Svårare blir det då
det gäller att kartlägga besvärligare situationer invandraren av olika orsaker hamnat i, vilket ofta är fallet. Det kan krävas många och långa
samtal innan situationen klarnat, så att den hjälp som invandrarbyrån
kan ge blir den rätta, och att om kontakter med och hänvisning till annan
myndighet blir aktuella, dessa sker på rätt sätt.327

Vidare konstateras i Invandrarbyråns arbetsbeskrivning vikten av att personalen är väl insatt i samhället och hur det fungerar så att hjälpen som ges
till invandrarna blir till värdefull framtida information. Tolkarnas roll som
de viktigaste informationskanalerna understryks, liksom byråns värde som
en instans dit även olika myndigheter kan vända sig för att få svar på frågor
som rör invandrare och deras situation. En utav byråns arbetsuppgifter var
dessutom att verka för större ömsesidig förståelse mellan utländska och
svenska medborgare. Här poängteras också att kommunen har, liksom
riksdagen, antagit den grundläggande principen att insatserna för invandrare ska ske på ett sätt där ingen åtskillnad görs mellan utländska och svenska
medborgare. Dock följs detta av konstaterandet att:
emellertid krävs vissa särskilda insatser utöver de ordinarie i den kommunala verksamheten. Dessa insatser skall vara inriktade på att göra det möjligt för invandrarna att bil delaktiga av samhällsservicen. Invandrarnas
språk och kulturella bakgrund gör det nödvändigt att hjälpa honom i kontakten med myndigheter.328

Arbetsbeskrivning för Invandrarbyrån. Invandrarbyrån – diverse handlingar
1972-1984
328
Arbetsbeskrivning för Invandrarbyrån. Invandrarbyrån – diverse handlingar
1972-1984.
327
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I det informationsmaterial som spreds på många olika språk i storstockholmsområdet i samband med öppningen stod att ”en speciell informationsbyrå för invandrare har öppnats i Fittja Centrum. Där kan man kostnadsfritt få hjälp och upplysningar i olika frågor. All personal har tystnadsplikt. Byrån förmedlar även tolkservice.”329
Byråns huvudsakliga uppgifter var att hålla öppet under kontors- och
kvällstid för att ta emot besök och telefonsamtal av invandrare som behövde olika former av assistans samt att förmedla tolkning vid behov. Vid byrån skulle invandrare alltså kunna få praktiska råd och hjälp kring frågor
som rörde till exempel bostäder och olika former av bidrag och de skulle
erbjudas informationen på modersmålet om det behövdes. I och med byråns
tillkomst överfördes tolkar som tidigare anlitats av olika enheter inom
kommunerna och landstinget, till exempel socialbyrån, till invandrarbyråns
tolkregister med syfte att centralisera förmedlingen. På Invandrarbyrån
arbetade till en början sammanlagt fyra personer. Tolkar kallades in vid
behov. Kommunernas representanter för byråverksamheten träffades minst
en gång i kvartalet.330
Aktiviteten och efterfrågan vid Invandrarbyrån ökade markant redan
under det första verksamma året. Enligt minnesanteckningar från september
och oktober 1973 hade antalet tolkningar och utbetalningar fördubblats
sedan öppnandet i maj månad och dessutom framkom klagomål till byrån
att det stundtals var mycket svårt att komma fram på telefon. Bland tolkarna ökade behovet av turkisktalande, på grund av en ökande inflyttning av
turkiska medborgare i norra Botkyrka.331
Förutom det föreskrivna arbetet började Invandrarbyrån snart att
syssla med olika andra former av informations- och hjälpverksamhet. I
Invandrarbyråns informationsfolder 1973. Invandrarbyrån – diverse handlingar
1972-1984.
330
Invandrarbyråns minnesanteckningar 1973-05-26. Invandrarbyrån -diverse
handlingar 1972-1984.
331
Invandrarbyråns minnesanteckningar 1973-09-13, 1973-10-11. Invandrarbyrån diverse handlingar 1972-1984
329
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anteckningar gjorda under 1974 framgår vilka verksamheter som byrån
organiserade utöver det som framkom i den förda besöks- och telefonstatisktiken. Här beskrivs förutom tolkregistrets uppbyggnad även hur man
ordnat tolkträffar och tolkutbildning. Anteckningarna visar även på en
ökad uppsökande informationsspridning via personliga besök på till exempel sjukhus, skolor, kommuner, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler
och genom intervjuer i flertalet tidningar. Byrån startade upp en deklarationsservice samt engagerade sig redan under första året i att vara behjälplig
vid olika former av kursverksamhet riktad mot specifika invandrargrupper,
till exempel turkiska analfabetkvinnor som via byråns tolkar kallades och
informerades om läs- och skrivundervisning, RFSU-träff och barnavårdskurs. Invandrarbyrån hjälpte även till vid olika tillfällen med exempelvis barnpassning och anskaffande av lärare.332
Under 1974 växer antalet besök och samtal till byrån ytterligare.
Bland annat beslutas det att Invandrarbyrån ska samarbeta med Immigrant
Service i Stockholm genom en bestämd områdesindelning där den senare
ska hänvisa vissa områden vidare till byrån. Det här innebar rent praktiskt
att Invandrarbyrån i Fittja nu även skulle ta hand om tolkförmedling och
invandrarhjälp för Skärholmen och södra delar av Stockholms kommun.
Detta leder till ökade insatser från kommunens sida, bland annat så anställs
fler medarbetare.333
Under början av 1975 utvärderas Invandrarbyråns första två år av
Stockholms Invandrarnämnd. Man finner att byråns verksamhet ökat under
hela den perioden och att byrån skötts på ett föredömligt sätt. Kommunsamarbetet har avlöpt väl, utan problem. Dock finns invändningar mot de
olika kommunernas procentuella fördelning i verksamheten där upptagningen är störst bland invandrare i Botkyrka, mindre bland invandrarna i
Verksamhet vid Invandrarbyrån i Fittja utöver vad som framgår ur besöks och
telefonstatistiker. Invandrarbyrån -diverse handlingar 1972-1984
333
Invandrarbyråns minnesanteckningar 1974-07-22. Invandrarbyrån -diverse
handlingar 1972-1984.
332
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Huddinge och allra minst bland invandrarna i Stockholms kommun (till
exempel är andel av besök vid Invandrarbyrån 86 procent, 8 procent och 6
procent för respektive ovannämnd kommun) . Här väcks frågor om ekonomiskt ansvar hos de olika kommunerna samt krav på ökad uppsökande
informationsverksamhet i Huddinge och Stockholm för att öka besök och
samtal därifrån.
Likaså konstateras det att Invandrarbyrån haft så mycket att göra att
personalen inte hunnit med den tredje verksamhetsriktlinjen om utåtriktad
informationsspridning i samhället. Byråns mål att verka för ökad förståelse
mellan utländska och svenska medborgare samt information till allmänheten om invandrarnas situation har därför ej uppnåtts.334 Konsekvenserna av
detta märks i Informationsavdelningens rapport från slutet av 1975 där
årets uppsökande verksamhet i södra delar av Stockholms kommun redovisas. Här noteras att tolkar har genomfört uppsökande verksamhet i flera
bostadsområden genom att systematiskt besöka bostadsadresser utifrån en
speciell adresslista för invandrarhushåll ordnad enligt nationaliteter. Informationschefen understryker att en utvärdering senare ska ge svar på den
viktigaste frågan om besöken från Huddinge och Stockholm ökat efter insatsen.335
En rapport från början av 1976 konstaterar dock att den uppsökande verksamheten inte har någon nämnvärd påverkan på Invandrarbyråns
besöksantal från Huddinge och Stockholm, varför den rekommenderar att
diskussioner upptas om hur byråns verksamhet ska organiseras och inriktas
i fortsättningen.336
Under 1976 och 1977 forsätter Invandrarbyråns verksamhet att expandera, nu även med större upptagning bland invandrare i de andra två
334
PM 1975-03-04. Stockholms invandrarnämnd. Invandrarbyrån -diverse handlingar 1972-1984
335
Rapport 1975-12-17. Botkyrka kommun, Informationsavdelningen. Invandrarbyrån -diverse handlingar 1972-1984
336
Rapport och utvärdering 1976-03-18. Botkyrka kommun, Informationsavdelningen. Invandrarbyrån -diverse handlingar 1972-1984
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kommunerna. Anledningarna till detta anges vara ett ökat antal sydamerikanska invandrare bosatta i Stockholms södra delar som besökt byrån.
Behovet av utökad invandrarbyråverksamhet leder till öppnandet av en
filial i Skärholmen i södra Stockholm, den 25 oktober 1977 och en filial i
Flemingsberg i Huddinge kommun under november månad i samma år.337
Under 1978 års första kvartal konstateras att byrån och filialernas besöksstatisktik stigit markant och att budgeten för verksamheten hållits. Här
noteras även att man nu sökt och anställt en biträdande byråföreståndare
som ska avlasta och hjälpa huvudföreståndaren med verksamheten.338
I en skrivelse från Informationskontoret daterad 12 december 1978
formuleras ett förslag till utformning av fortsatt kommunsamarbete för
invandrarservice. Här konstateras återigen att byråns ordinarie verksamhet
riktad mot den enskilde invandraren är en prioritet och att den utåtriktade
informationsspridningen mot samhället i stort ska ombesörjas av respektive
kommun. Förslaget understryker både de ekonomiska och administrativa
fördelarna med ett kommunsamarbete. Samtliga kommuner sparar pengar
på ett samarbetsavtal, personalen för mer erfarenhetsutbyte och överlag
innebär ett samarbete att invandrarna får bättre service. Organisatoriskt
bör invandrarverksamheten även i fortsättningen delas upp så att all verksamhet ligger under byråföreståndarens ansvar, som i sin tur ingår i en
tjänstemannagrupp, vilken vidare svarar inför en samarbetsgrupp bestående
av två politiker från varje delaktig kommun. Överst i organisationsschemat
finns Botkyrka kommunstyrelse, Huddinge kommunstyrelse samt Stockholms invandrarnämnd. Förslaget understryker att ett fortsatt samarbete

Invandrarbyråns protokoll 1977-04-18 samt 1977-11-15. Invandrarbyrån diverse handlingar 1972-1984
338
Anteckningar från möte på Invandrarbyrån, 1978-03-16. Invandrarbyrån diverse handlingar 1972-1984
337
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innebär att ”kommunerna gemensamt kan tillhandahålla en kvalitativt
bättre service till lägre kostnader”.339
Under 1976, i takt med Invandrarbyråns expandering och ett fortsatt
ökat antal invandrade kommuninnevånare, så verkar ett ökat behov av
ytterligare invandrarrelaterade instanser inom kommunen att uppstå. Framförallt verkar man vilja tillgodose det ovannämnda behovet av en bättre och
mer effektiv utåtriktad informationsspridning och en påverkan mot ökad
samhällelig tolerans mellan svenskar och invandrare. Ansvaret för detta
åligger, som rapporterats i byråns protokoll, varje enskild inblandad kommun. I februari samma år grundas därför Botkyrka kommuns Invandrarråd. Riktlinjerna för Invandrarrådet sammanfattas som ett ”rådgivande och
samordnande organ i frågor rörande invandrarnas situation i kommunen”.340 Invandrarrådets uppgifter ska vara:
att hålla sig välinformerad om invandrarnas situation i olika avseenden,
att ta initiativ till åtgärder främjade att underlätta invandrarnas situation, att verka för ökad samverkan mellan invandrare och övriga befolkningen, att verka för ökad ömsesidig information mellan invandrare
och svenskar om invandrarnas situation, att stödja invandrarorganisationerna i kommunen och genom dessa samla in invandrargruppers synpunkter och erfarenheter samt att verka för samordning av kommunens
insatser för invandrarna.341

Enligt reglementet så ska rådet bestå av tio ledamöter och tio suppleanter,
varav kommunstyrelsen utser fem i varje grupp. De ska väljas så att kommunstyrelsen, sociala nämnderna, kulturnämnden, skolstyrelsen och fritidsnämnden representeras. De övriga fem ledamöterna och suppleanterna utses
339
Preliminärt förslag till utformning av samarbete för invandrarservice, 1978-1208. Botkyrka kommun, Informationskontoret. Invandrarbyrån -diverse handlingar
1972-1984
340
Riktlinjer för Invandrarråd, § 1,. Ordn nr 0-1-7, 1976-12-16. Författningssamling. Botkyrka kommun.
341
Ibid., § 2.
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av invandrarföreningarna i kommunen. Rådets ordförande utses av kommunfullmäktige, medan vice ordförande utses bland invandrarföreningarnas representanter i rådet. Sekreteraren utses av kommunens informationskontor. Man menar även att föreståndaren för Invandrarbyrån, föreståndaren för kommunens bostadsförmedling samt konsumentsekreteraren regelmässigt ska inbjudas till rådets sammanträden, vilka ska ske minst fyra
gånger årligen.342
Invandrarrådets första protokoll anger att flera invandrarorganisationer har önskemål om resurser för bättre tolkningsmöjligheter vid sjukhus
varför Invandrarbyrån får i uppgift att lämna en redovisning av tillgängliga
resurser och behov av tolkservice i Botkyrka, Stockholm och inom landstinget. I protokollet redovisas också en av rådets första uppgifter, att framställa en trycksak om invandrarnas rösträtt som ska distribueras till invandrarna på finska, grekiska, jugoslaviska, turkiska, spanska och engelska.343
Protokoll från mars och april 1977 understryker vikten av att invandrarföreningarna själva aktualiserar frågor som ska tas upp i rådet och behandlar
även frågan som inrättandet av en invandrarnämnd i kommunen. Dock
finns ett beslut om att kommunens organisation inte ska förändras under
pågående mandatperiod varför frågan om en särskild nämnd för invandrarfrågor skulle kunna bli aktuell först under den omstrukturering av den
kommunala organisationen som sker under 1979. Här påpekas också att
rådet är en av kommunen angiven försöksverksamhet, som sedan kan
komma att ersättas av en nämnd vid behov.344 Under hösten 1977 informerar rådets ordförande att han vidtagit åtgärder för inrättandet av en Invandrarkommission som ska inventera den service som kommunen då gav
till invandrarna. Underlaget som kommissionen tar fram ska sedan ligga till

Ibid. § 3-5.
Sammanträdesprotokoll 1976-02-23. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets protokoll 1976-1979.
344
Sammanträdesprotokoll 1977-03-01 samt 1977-04-05. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets protokoll 1976-1979.
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grund för förbättringar och förändringar inom kommunens invandrarverksamhet.345
Under de kommande två åren fortsätter rådet att sammanträda med
jämna mellanrum. På möten behandlas främst informationsfrågor och
kommunala informationsprojekt riktade mot specifika invandrargrupper
men man diskuterar även eventuell medverkan i statliga projekt som till
exempel Statens Invandrarverks projekt att ge anslag till anställning av
personer som kan hjälpa invandrarorganisationer att hävda sina rättigheter
i vad som upplevs som ”floden av regler” inom svensk byråkrati.346
I januari 1979 utkom sedan den ovannämnda inventeringsrapporten
som sammanställts av invandrarkommissionen under de föregående två
åren. Kommunstyrelsens ordförande hade utsett kommissionen, bland annat med direktiven att invandrarna ska ses som jämställda med de svenska
medborgarna. I rapporten konstaterades att Botkyrka kommuns invandrararbete både bör intensifieras och preciseras för att uppnå resultat som på ett
bättre sätt tillgodoser invandrarnas behov.347

Kommunens invandrarpolitik utökas 1980-1984
Efter det att Invandrarkommissionens rapport spridits inom kommunen
stod det klart att den kommunala invandrarverksamheten behövde utökas,
något som också förde med sig nya krav på administration, organisation
och ansvarsfördelning. I januari 1980 grundades därför Botkyrka kommuns
Invandrarnämnd. Nämndens huvudsakliga verksamhetsområde var att ”i
345
Sammanträdesprotokoll1977-10-18. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets protokoll 1976-1979.
346
Sammanträdesprotokoll 1979-02-13. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets protokoll 1976-1979. Överlag saknas en majoritet av protokoll från
Invandrarrådets verksamhetsår, förutsatt att de reglementsenligt sammanträdde
minst fyra gånger per år. Totalt återfanns endast delar av fem protokoll i Botkyrka
kommunarkiv.
347
Invandrarkommissionens rapport, jan 1979. Botkyrka kommun, Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995. Detta dokument diskuteras mer
grundligt i kapitel fem.
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den mån det inte ankommer på annan nämnd eller styrelse, handlägga och
samordna frågor rörande invandrare i kommunen”.348 Samtidigt upphörde
Invandrarrådet som istället upptogs i nämnden. Särskilt ålåg det invandrarnämnden att:
följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder för att
förverkliga gällande mål och riktlinjer för kommunens invandrarpolitik
vilken baseras på jämlikhet, valfrihet och samverkan, fungera som
kommunens kontaktorgan med invandrarorganisationerna, verka för
faktainformation om invandrarnas situation i kommunen, vara huvudman för invandrarbyråverksamheten, svara för tolkservicen, aktivt verka
för utbildning av berörda personalkategorier i invandrarfrågor, avge förslag till remissyttranden i invandrarfrågor samt vara rådgivande organ
till kommunens övriga nämnder och förvaltningar i invandrarfrågor.349

Nämnden bestod av elva ledamöter och elva suppleanter valda av kommunfullmäktige för den tid som sammanföll med mandatperioden för kommunstyrelsens ledamöter och nämnden skulle sammanträda en gång i månaden.350
Invandrarbyrån fortsatte sin verksamhet under ledning av Invandrarnämnden, men under 1980 bröt Huddinge kommun avtalet om en gemensam invandrarbyråverksamhet.351
Mot bakgrund av invandrarkommissionens rapport, samtidigt som
invandrarnämnden påbörjade sitt arbete, gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att uppvakta departement och statliga myndigheter
Reglemente för Invandrarnämnden, , § 1. Ordn nr. 0-1-7. 1980-01-01. Författningssamling, Botkyrka kommun. Notera att ledamotstabell med politisk tillhörighet för nämndens första och flera följande verksamhetsår (1980-1988) saknas i
Förtroendemannaregistret, Historik.
349
Reglemente för Invandrarnämnden, § 1. Ordn nr. 0-1-7. 1980-0101.Författningssamling, Botkyrka kommun.
350
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Protokoll 1980-02-13, Dnr.1980.20023.131 Informationskontoret, Botkyrka
kommun. Invandrarbyrån -diverse handlingar 1972-1984
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för att göra framställningar om kommunens behov av extra ekonomiska
insatser för att kunna ge bättre och utökad service till invandrarna. Som ett
led i detta ordnade Botkyrka kommun den 10 april 1980 en informationsträff för social- och invandrarministrarna samt representanter för diverse
statliga verk (Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmarknadsstyrelsen,
Skolöverstyrelsen, Socialdepartementet, Socialstyrelsen samt Huddinge
polisdistrikt) där man informerade om invandrarsituationen i kommunen.352
Under träffen lyftes kommunens problem fram, bland annat bostadsbristen, lokalbristen och problemen med invandrargruppernas stora splittring på olika nationaliteter. Enligt träffens informationsblad fanns under
början av 1980 15 000 invandrare som respresenterade 90 nationaliteter.
Skolorna bedrev hemspråksundervisning på 45 olika språk och volymen av
kommunens tolkservice var 42 000 tolktimmar per år. Vid den just den
perioden bestod 20 procent av kommunens befolkning av invandrare. Mot
bakgrund av dessa fakta oroade man sig från kommunens sida att de principiella riktlinjerna för kommunens invandrarpolitik skulle bli orealiserade
om inte statsmakterna tog ett större kostnadsansvar genom att ge särskilt
ekonomiskt stöd till invandrartäta kommuner som Botkyrka.353 Man redogjorde även bland annat för olika kommunala områden som hade behov av
utökad verksamhet.354
Detta ledde bland annat till att kommunen under början av 1982 fick
anslag från Statens invandrarverk för projektet Botkyrka – min kommun
som syftade till att sprida invandrarkunskap genom kursverksamhet för

352
Program vid redovisning av invandrarsituationen 1980-04-10. Informationskontoret, Botkyrka kommun. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
353
Ibid. Sammanfattning av situationen och diskussion av åtgärder, sid 3. Informationskontoret, Botkyrka kommun. Invandrarnämndens diarieförda handlingar
1980-1995.
354
Detta dokument behandlas närmare i kapitel 5.
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representanter för kommunala, landstingskommunala och statliga myndigheter.355
Invandrarnämnden påbörjade sitt arbete under de första två åren
bland annat med att sprida information om sin tillkomst och att starta samarbete med olika invandrarorganisationer, att kartlägga de insatser som
gjordes inom kommunen för att motverka segregation och att bilda en arbetsgrupp med kommunens jämställdhetskommitté. Det sistnämnda samarbetet syftade till att diskutera invandrade kvinnornas situation och vad som
kunde göras ur jämställdhetssynpunkt för dessa.356 Nämnden arbetade även
med att kartlägga invandrarungdomars arbetslöshet inom kommunen som
följd av kommunens Sysselsättningsutredning som tillsattes 1978.357 Ett
annat utav invandrarnämnden första uppdrag var att diskutera en plan för
uppföljning av invandrarkommissionens rapport.
Åren 1982 och 1983 arbetade nämnden vidare med invandrarrelaterade frågor, ofta i samarbete med olika invandrarföreningar. Bland annat
engagerade sig nämnden i frågan om upprättandet av en bönelokal för muslimer bosatta i Botkyrka kommun samt yttrade sig positivt i frågan om
invandrade medborgares valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag.358
Nämnden arbetade även med att utbilda och etablera så kallade kulturrådgivare i Botkyrka, Huddinge och Haninge kommuner med syfte att fungera
som rådgivare till socialvårdspersonal i utrednings- och behandlingsarbete
som rörde invandrare.359

Protokoll 1982-02-09, Botkyrka kommun, Invandrarnämnden. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
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Protokoll 1981-01-12, 1981-10-22, Dnr. 1981.26.004.132; 1982-01-18, Dnr.
1981.20.012.130. Invandrarnämnden, Botkyrka kommun,. Invandrarnämndens
diarieförda handlingar 1980-1995.
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Under våren 1983 beslutade kommunfullmäktige att informationskontoret skulle upphöra. Istället inrättades bland annat ett nytt förvaltningsorgan, Invandrarkontoret. Invandrarbyrån och dess verksamhet ingick
från och med nu i Invandrarkontoret och beteckningen byrå föll därmed
bort. Invandrarnämnden ställde sig väldigt positiv till denna organisatoriska
förändring, som innebar ett ”viktigt led i att förbättra samordning av
kommunens åtgärder på invandrarområdet”.360 Samtidigt beslutade nämnden att ytterligare förbättra samarbetet med invandrarorganisationerna
genom att inrätta en särskild grupp med representanter för organisationerna.

Flyktingfrågorna dominerar 1984-1988
År 1984 blir flyktingfrågor mer aktuella på den kommunalpolitiska dagordningen. Riksdagens beslut den 11 juni 1984 om att anta proposition
1983/1984:124 om mottagande av flyktingar och asylsökande innebar ett
ökat kommunalt ansvar. Kommunen tog från och med detta år över ansvaret för mottagningsförfarande av dessa två grupper som tidigare legat på
flyktingförläggningarna och som staten tidigare svarat för genom Arbetsmarknadsverkets flyktingverksamhet. Omorganisationen betydde på en
lokal nivå i Botkyrka att en överrenskommelse träffades mellan Statens
Invandrarverk (SIV) och kommunen. Avtalet innebar att kommunen under
1985 åtog sig att ”ta emot ca 90 utlänningar för vilka Botkyrka har rätt till
ersättning för särskilda anordningar och social och annan service […].”361
De flyktingar som Botkyrka kommun skulle ta emot var enligt överrenskommelsen i första hand de som hade stark anknytning till kommunen
via till exempel släktband. Flyktingar som sökte sig till kommunen utan
dessa starka anknytningar skulle av SIV istället placeras i förläggning eller
Protokoll 1983-05-16, Yttrande. Invandrarnämnden, Botkyrka kommun. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
361
Dnr 4411-84-6140, Statens Invandrarverk. Invandrarnämndens diarieförda
handlingar 1980-1995.
360
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inom någon annan kommun.362 Invandrarnämnden hade redan under början av samma år uppmärksammat tortyroffers situation och ordnat en konferens om rehabilitering av flyktingar med erfarenheter av tortyr. Nämnden
hade noterat att det under flera år blivit vanligare med flyktingar i behov av
rehabilitering och konferensen samlade 175 deltagare från ideella organisationer, stat och landsting, kommun och forskare som enades om att detta
växande problem krävde omfattande åtgärder.363
Med anledning av den nya nationella organiseringen av flyktingmottagning skapades ett helt nytt program för lokalt mottagande av flyktingar i
Botkyrka kommun.364 Invandrarnämnden fick det övergripande ansvaret
för samordning av flyktingfrågorna och beredde ärenden inför kommunstyrelsen eller beslutade i flyktingfrågorna som inte ankom på någon annan
nämnd, medan varje facknämnd ansvarade för frågor som rörde flyktingar
inom det egna verksamhetsområdet. Invandrarkontoret ansvarade för samordningen av den kommunala flyktingverksamheten och var kommunens
kontaktorgan med SIV, departement och kommunförbund i övergripande
frågor rörande flyktingmottagandet. I ljuset av detta omorganiserades Invandrarbyrån så att den nu hade huvudansvaret för mottagning av nya
flyktingar samt för genomförandet av introduktionsåtgärder.365 Kommunstyrelsen beslutade sedan att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny
organisation för invandrarbyrån och att inrätta nio nya tjänster för att bilda
en flyktingmottagning vid byrån.366

Dnr 4411-84-6140, Statens Invandrarverk. Invandrarnämndens diarieförda
handlingar 1980-1995.
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Protokoll 1984-04-09, Dnr. 84.11 001.874. Invandrarnämnden, Botkyrka kommun. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
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Program för lokal mottagning av flyktingar i Botkyrka kommun. Dnr 1985.09.
Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995. Detta dokument behandlas
ytterligare i kapitel fem.
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Program för lokal mottagning av flyktingar i Botkyrka kommun, s. 3 ff. Dnr
1985.09. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
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I invandrarnämndens verksamhetsberättelse för 1985 så märks det att årets
kommunala invandrarverksamhet mest har riktats mot flyktingmottagningen och att detta inneburit en stor arbetsmässig omställning för alla inblandade instanser där flera sorters problem dykt upp under årets gång.
Verksamhetsberättelsen redogör dock även kortfattat för nämndens
övriga aktiviteter, som bland annat bestod av ordnandet av kommunens
kulturmanifestation Botkyrkiana som åtta invandrarorganisationer deltog i
och närmare 1000 personer besökte.367
Åren 1986 och 1987 präglas även de till stor del av problematik
kring flyktingmottagning, där organiseringskonflikter och arbetsfördelningsmissnöje bland flyktingmottagningspersonalen framträder tydligt.
Man fortsätter även framförallt att diskutera flyktingmottagandets organisering och effektivitet.
I slutet av 1987 och under början av 1988 färdigställs en kommunal
utredning om den framtida organisationen av arbetet med invandrare och
flyktingar i Botkyrka kommun. Här föreslås att organisationen bör plattas
till, att ansvar och befogenheter på olika nivåer måste klargöras och att
målsättningsfrågor måste genomarbetas. Utredningen föreslår även att en
mottagningsenhet med uppgift att handlägga akuta flykting- och invandrarärenden inrättas i kommunen. Man konstaterar att personalen bör vidareutbildas och att chefen inom invandrarförvaltningen måste ”med stor
kraft” kunna samla personalen och leda den mot gemensamma mål.368
Kritik från olika håll riktades mot utredningens beskrivningar av den
aktuella verksamheten och förslag till åtgärder, bland annat från flertalet
invandrarföreningar som menade att de inte hade engagerats tillräckligt i
utredningens gång. Föreningarna kräver bland annat i sin skrivelse att Botkyrka kommun ska föra en mer invandrarvänlig politik i samråd med föreVerksamhetsberättelse för 1985. Botkyrka kommun, Invandrarkontoret. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
368
Invandrarverksamheten i Botkyrka kommun, 1987-12-16. Invandrarnämndens
diarieförda handlingar 1980-1995.
367
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ningarna och att de ska ha möjlighet att medverka vid utformningen av
invandrarpolitiska program.369Konsekvensen av utredningen och kritiken
som riktades mot den var att kommunfullmäktige den 25 februari 1988
ålade invandrarnämnden att se över och utarbeta mål och riktlinjer för den
framtida kommunala invandrarverksamheten. Nämnden beslutade i sin tur
att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra uppgiften.370

Ett nytt invandrarpolitiskt program 1989
Invandrarnämndens arbetsgrupps insats pågick under hela 1988 och resulterade i ett förslag till kommunalt invandrarpolitiskt program som lades ut
på remiss under april 1989. Det nya programmet redogjorde för befintlig
verksamhet och kom med förslag till åtgärder och förändringar. Sammanställningen av förslag innehåller synpunkter på att Invandrarnämnden borde:
ges i uppdrag att utarbeta en fortlöpande utbildningsplan kring både invandrar- och förvaltningsspecifika frågor, ges i uppdrag att svara för en
översiktlig och fortlöpande utbildning i kommunalkunskap för invandrarföreningarna, bör svara för allmän, opinionsbildande information i
invandrarfrågor, ges i uppdrag att intensifiera arbetet med faddermedverkan och anan kontakt med föreningsliv, ges i uppdrag att initiera en
bred samverkan mellan svenska föreningar och invandrarorganisationer,
erbjuda invandrarföreningarna hjälp med både administrativa uppgifter
och lokaler samt att i samverkan med Fritidsnämnden initiera en fortlöpande grund- och vidare utbildning i föreningsarbete för invandrare.371

Skrivelse 1988-02-24,Dnr. 1988.03, Invandrarnämndens diarieförda handlingar
1980-1995.
370
Protokoll 1988-01-11, Dnr 1988-04 samt protokoll 1988-03-14, Dnr 1988-24.
Botkyrka kommun, Invandrarnämnden. Invandrarnämndens diarieförda handlingar
1980-1995
371
Förslag – Invandrarpolitiskt program (remisshandling). Botkyrka kommun, april
1989. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995, s.115. Detta dokument behandlas ytterligare i kapitel fem.
369
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Under det kommande året arbetade Invandrarnämnden och Invandrarkontoret vidare utifrån de nya invandrarpolitiska direktiven, som efter ett fåtal
justeringar antogs av kommunfullmäktige under 1990. Man justerade Invandrarnämndens reglemente och satsade på flera projekt riktade till specifika invandrargrupper. Bland annat så beviljades informationsbidrag till ett
tiotal olika invandrarföreningar för att öka förståelsen mellan grupperna
och man satsade pengar på ett kulturprojekt ämnad att hjälpa Kurdiska
kvinnor inom kommunen att bryta sin isolering och förbättra deras kunskaper i svenska språket.372
I januari 1991 så infördes ett nytt statligt ersättningssystem för flyktingmottagning. Detta innebar på lokal nivå i Botkyrka att Invandrarnämnden nu uppdrogs av kommunfullmäktige att ansvara för den samlade
kommunala flyktingmottagningen samt att utarbeta ett förslag till utveckling av flyktingverksamheten. Det nya systemet innebar att staten började
betala ut ett schablonbidrag per mottagen flykting bestående av en engångssumma som skulle täcka alla de kostnader som kommunen hade för att ge
en introduktion utifrån varje enskild individs förutsättningar. Invandrarnämnden fick nu i uppgift att utarbeta ett mer effektivt och samordnat mottagande där introduktionen skulle ske så att ”flyktingen snabbt kommer in i
det svenska samhället så att bidragsberoende minimeras.”373
I Invandrarkontorets verksamhetsberättelse från 1991 går att se att
nämnden planerar att under 1992 arbeta fullt ut enligt det nya flyktingprogram som arbetades fram under 1991. Förändringar som skedde var bland
annat att mottagningsenhetens personal, oavsett titel och verksamhetsområde, skulle få samma ekonomiska delegation vad gällde bidrag istället för

Reglemente för Invandrarnämnden. Ordn nr 0-1-7, Dnr 1990.18. Botkyrka
kommun. Författningssamling; Protokoll 1990-09-17, Dnr 1990-43. Botkyrka
kommun, Invandrarnämnden samt Tjänsteskrivelse1990-03-11, Dnr 1991.25. Botkyrka kommun, Invandrarkontoret. Invandrarnämndens diarieförda handlingar
1980-1995
373
Verksamhetsberättelse och bokslut. Dnr 1992.14 Botkyrka kommun, Invandrarkontoret. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995, s. 2.
372
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tidigare då endast socialsekreterarna haft befogenhet att göra ekonomiska
bedömningar.
Samtidigt pekar berättelsen framåt mot 1993, då Arbetsmarknadsdepartementets utarbetade förslag om introduktionsersättning istället för socialbidrag till flyktingar ska börja gälla, varpå det kommunala ekonomiska
systemet kring flyktingmottagningen kommer att förändras ytterligare.374
Efter kommunalvalet 1991 fick Botkyrka kommun en fempartikoalition i kommunstyrelsen som ersatte den tidigare långa traditionen av socialdemokratiskt kommunalt styre antingen i majoritet eller i koalition med V
och Mp. Detta innebar en ny sammansättning ledamöter i invandrarnämnden och till viss del nya direktiv för det fortsatta arbetet. Invandrarnämnden ombildas den 1:a januari 1992 och består av arton ledamöter där högerblocket innehar majoritet - de har 10 av 18 mandat enligt tabell sammanställd i början på verksamhetsåret 1992.375 Den nya styrelsens mål och
riktlinjer för Invandrarnämnden inför 1993 års budget sammanfattades
som följer:
att på kortast möjliga tid integrera flyktingen i det svenska samhället, att
öka kunskapen om invandrare i de kommunala förvaltningarna och
därmed få en bättre och effektivare kommunal service till kommunens
invånare samt att bidra till ökad tolerans mellan människor i det mångkulturella Botkyrka.376

Invandrarnämndens nya ordförande (fp) menade i en skrivelse daterad
1992-03-31 att nämnden bör formulera nya mål som borgar för, tillsammans med den befintliga verksamheten, att nämnden kan leva upp till ”de
Ibid., s. 4.
Se tabell: Historik - Invandrarnämnd 1992-01-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=INVAND&year=199
2&month=01; granskad 2012-01-21. Koalitionspartiernas mandat i Invandrarnämnden 1992-1994: m=5, fp=2, mp=1, c=1, kds=1.
376
Politiska mål och riktlinjer 1993. Botkyrka kommun. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995, s. 9.
374
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krav som flyktingarna och nyanlända invandrare samt skattebetalarna i
Botkyrka har rätt att ställa på oss om en snabb integration i det svenska
samhället.”377 Samtidigt poängterade skrivelsen vikten av ökad tolerans och
kompetens bland de kommunala förvaltningarna för att motverka fördomar och främlingsfientlighet.
År 1993 gjorde så kommunstyrelsens stab en ny utvärdering av
kommunens flyktingmottagning och tolkförmedling. Den fann att förändringar kunde genomföras för att ytterligare effektivisera flyktingverksamheten, framförallt genom att en klar uppdelning gjordes mellan mottagningsenheten och introduktionsenheten. Dessutom föreslogs att all övrig invandrarservice som inte handlade om flyktingmottagning skulle läggas ut på
respektive förvaltning och till de kommunala så kallade servicestugorna.
Tolkförmedlingens organisatoriska hemvist kunde i dåläget inte bestämmas
men föreslogs bli en egen resultatenhet. Förslaget visade dessutom att
genomförningen av organisationsförändringarna skulle innebära att man
kunde avvara två heltidstjänster som tidigare sysslat med invandrarservice.378

Invandrarverksamhetens omorganisering under 1990-talet
Under det följande året minskar som en följd av omorganisationen Invandrarnämndens arbetsuppgifter och under slutet av 1994 beslutar kommunfullmäktige att nämnden ska avvecklas. Förvaltningen blir nu istället utspridd till berörda instanser och Invandrarkontoret arbetar under ledning
av Invandrarchefen som rapporterar till kommunstyrelsen.379

Ordförandeskrivelse 1992-03-31. Dnr. 1992-21. Botkyrka kommun, Invandrarkontoret. Invandrarnämndens diarieförda handlingar. s. 1.
378
Tjänsteskrivelse 1993-05-18. Dnr. 1993-22. Botkyrka kommun, Invandrarkontoret. Invandrarnämndens diarieförda handlingar.
379
Notera här att protokoll saknas från 1994 men att nämnden upphör är ett faktum som visar sig i att dess handlingar helt upphör från och med nu.
377
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I början av 1995 initierar kommunstyrelsen, nu efter 1994 års kommunala
val återigen med socialdemokratiskt majoritet380, en Invandrarberedning
med syfte att bereda ärenden till kommunledningen som har anknytning till
invandrarnas situation. Beredningen ska fungera som remissinstans för
facknämnderna men även väcka frågor som beredningen finner angelägna.
Invandrarkontoret ska rapportera till beredningen som sedan för vidare
ärenden till kommunstyrelsen.381 Invandrarberedningen bildas den 1:a januari 1995 och består av fjorton ledamöter där socialdemokraterna är i majoritet - S innehar 8 av 13 mandat enligt tabell sammanställd i början på
verksamhetsåret.382 Samtidigt bildas på initiativ av kommunstyrelsens ordförande återigen ett Invandrarråd i Botkyrka. Rådet ska bestå av sju representanter för kommunen och sju representanter för invandrarorganisationerna. Rådet ska fungera som en träffpunkt och diskussionsplats för ökad
kontakt mellan kommun och invandrare. Representanterna ska även verka
som informatörer inom respektive språkgrupp.383
Beredningen och rådet existerar nu och verkar samtidigt under de
kommande åren. Parallellt med detta beslutar kommunstyrelsen att se över
arbetsmarknadsenhetens och invandrarkontorets verksamhet i syfte att
sammanslå kommunens resurser gällande sysselsättningsfrågor och invandrarfrågor i en särskild förvaltningsorganisation.384 I september samma år
presenteras således den nya enheten Arbetsmarknadsförvaltningen.

http://www.scb.se/Pages/List____292050.aspx; granskad 2011-12-28.
Protokoll 1995-02-06. Botkyrka kommun, Kommunstyrelsens invandrarberedning. Invandrarberedningen 1995-1998.
382
Se
tabell:
Historik
–
Invandrarberedningen
1995-01-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=INVBER&year=1995
&month=01; granskad 2012-02-21.
383
Protokoll 1996-11-21. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarårets protokoll 1995-1998.
384
Protokoll 1995-02-23. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998.
380
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Invandrarfrågorna fortsätter att hanteras av respektive förvaltning medan
flyktingfrågorna kom att upptas i den nya organisatoriska enheten.385
I invandrarberedningen behandlas således under slutet av 1995 och
början av 1996 bland annat avtal med Statens Invandrarverk (SIV) om
flyktingmottagande. Likaså utarbetar kommunledningskontoret i samråd
med beredningen ansökningar om statliga medel för satsningar i invandrartäta områden. Det sistnämnda arbetet resulterar i att Botkyrka kommun
under året beviljas medel ur statens 125 Mkr-anslag, det som också kallades Blommanpengarna eller Blommansatsningen.386 På kommunal nivå
initieras härmed framöver diverse satsningar på flera kommunala projekt
riktade till specifika invandrargrupper (Kunskapslyftet, LOTS-projektet,
projektet ”Kom-jobb”).387 Under 1997 ansöker kommunen om ytterligare
medel för fortsatt liknande arbete då staten avsätter ännu en pott på 125
Mkr till ändamålet att satsa på invandrartäta bostadsområden. Man beviljas ett anslag på 10 Mkr.388 I ett av beredningens protokoll från sommaren
1996 framgår att man tagit del av den statliga Invandrarpolitiska kommitténs delbetänkande Arbete till Invandrare med nya direktiv för kommunal
invandrarpolitik. I kommitténs slutbetänkande framgår att man föreslår tre
olika handlingsvägar; en ny invandrarpolitik för nyanlända flyktingar och
asylsökande, generella åtgärder för invandrare som redan finns i Sverige
samt en aktionsplan för särskilt invandrartäta områden.389

Protokoll 1995-09-11, § 9. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998.
386
Protokoll 1997-03-24. Botkyrka kommun, Invandrarberedningen. Invandrarberedningen 1995-1998.
387
Protokoll 1997-02-17, 1997-03-24, 1997-10-13, 1997-11-10, 1998-01-19,
1998-03-16, 1998-03-24, 1998-10-12. Botkyrka kommun, Invandrarberedningen.
Invandrarberedningen 1995-1998.
388
Protokoll 1997-03-24. Botkyrka kommun, Invandrarberedningen. Invandrarberedningen 1995-1998.
389
Protokoll 1996-06-06. Botkyrka kommun, Invandrarråd och Invandrarberedning. Invandrarårets protokoll 1995-1998 samt Invandrarpolitiska kommitténs
slutbetänkande – Arbete åt invandrare. Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén. SOU 1995:76. Se även Sverige, framtiden och mångfalden. Slutbetänkande
385
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Invandrarrådets verksamhet fokuseras i huvudsak under samma tidsperiod
på diskussioner och information om exempelvis lokala frågor rörande arbetsmarknad, områdesutveckling, samverkan mellan kommun och invandrarorganisationer, hemvändande flyktingar (vad gäller bosnier i Botkyrka
verkar detta ha varit en stor fråga för kommunen), hemspråk och svenskundervisning. Rådet behandlar frågor om arbetslöshet, språkkunskaper,
områdessituationer och upprustning. 390
Under 1996 så arbetar man med rådets funktion och med dess möjligheter till ökad kommunikation med medborgarna. Arbetsformerna för
rådet diskuteras vilket leder till att föreningsrepresentanterna får i uppdrag
att ta reda på föreningarnas uppfattning om rådets funktion. I april sammanställs sedan de frågor som invandrarföreningarna själva anser att rådet
bör fokusera mer på. Dessa är bland annat äldreomsorg för invandrare,
svenskundervisning utanför den ordinarie skoltiden, hemspråkets roll, arbetslösheten med möjlighet till praktikplatser för invandrare samt möjligheten till förskolan för alla invandrarbarn från fem års ålder. Vid mötet framfördes också kritik mot rådet från föreningarna att möten ditintills ägnats
åt vad de ansåg vara information uppifrån. Föreningarna efterlyste ökad
kommunikation åt andra hållet, det vill säga från föreningarna och vidare
upp i kommunens högre instanser. Rådets ordförande lovar att tillvarata de
synpunkter som framkommit under diskussionen.391
I slutet på november samma år återkommer kritiken från föreningsrepresentanterna kring invandrarrådets funktion. Inför stormötet då rådet
ska välja nya representanter från olika språkgrupper till den nästkommande
mandatperioden på två år, framförs samtidigt ett behov av att klargöra

från Invandrarpolitiska kommittén. SOU 1996:55. Notera att generellt saknas
handlingar från Invandrarberedningens arbete under 1996.
390
Protokoll 1995-03-23, 1995-09-11, 1995-12-07, 1996-04-01. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets protokoll 1995-1998.
391
Protokoll 1996-04-01, § 2. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998.
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invandrarrådets egentliga funktion, vilken beskrivs som ”oklar”.392 Representanterna inom respektive språkgrupp finner att det på grund av detta är
svårt att upprätthålla rollen som informatörer inom den egna gruppen.
Rådets ordförande ordnar således en träff med föreningsrepresentanterna i
december 1996 där diskussionen kan fortgå om behovet av förändringar i
rådets funktion och arbetssätt.393
I minnesanteckningarna från mötet redogörs för diskussionens gång.
Tidigt under mötets framförs åsikter från invandrarföreningarnas representanter att rådet inte fyller den funktion som det bör. Anteckningarna berättar hur en ”[...] gemensam uppfattning från de närvarande var att invandrarrådets uppgift kändes oklar. Några ifrågasatte om rådet verkligen behövs
– i vart fall bör arbetsformerna ändras om arbetet ska bli meningsfullt.”394
Åsikterna om hur detta arbete skulle göras gick dock isär. Några
representanter önskade en mer aktiv och praktisk arbetsinriktning i rådet
medan andra menade att rådets viktigaste uppgift var just att vara en informationskanal mellan kommun och invandrade medborgare. Man menade dock generellt att rådet träffades alltför sällan och att flertalet föreningsrepresentanter finner det svårt, om inte omöjligt, att nå ut till den hela den
språkgrupp som man representerar, utanför den egna föreningen. Samtliga
representanterna slog fast att:

Protokoll 1996-11-21, § 8. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998.
393
Protokoll 1996-11-21, § 8.
394
Minnesanteckningar från möte med invandrarföreningarnas representanter i
invandrarrådet, 1997-01-02. Botkyrka kommun, invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998, s. 1.
392
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Tiden räcker inte till och dessutom finns i flertalet fall inte någon självklar gemenskap mellan föreningarna inom respektive språkgrupp. I några fall finns det tvärtom klara motsättningar mellan olika föreningar.395

Utifrån mötets diskussioner formulerades en ny arbetsplan för Botkyrka
kommuns invandrarråd under 1997. Man enades om att två gånger per
halvår hålla stormöten till vilka samtliga föreningar bjuds in. Mötenas respektive tema skulle fastställas i god tid så att eventuella oklarheter av mötesämne inte uppstod. Från kommunens sida menade man att dessa stormöten kunde utgöra grunden för en fortsatt diskussion inom varje förening,
vilkas åsikter vid ett senare tillfälle skulle föras fram av föreningsrepresentanterna vid invandrarrådets ordinarie träffar. Här skulle representanterna
ges möjlighet att förmedla föreningarnas ståndpunkter.
Således hölls ett stormöte i februari med tema äldreomsorg och ett
annat stormöte i april samma år med tema utbildningsfrågor. Inför höstmånadernas stormöten framhölls förslag om att tala kring näringslivs- och
företagsfrågor.396
Invandrarrådet arbetade vidare med andra frågor under samma tid,
bland annat så engagerade de sig i flyktingmottagningens verksamhet där
man noterade att antalet mottagna flyktingar i kommunen sjunkit från ca
400 år 1993 till ca 200 år 1996 samt att det därtill kommer ca 400 nya
invandrare per år. Under första halvåret 1997 noterar rådet att 78 flyktingar tagits emot i kommunen.397

Minnesanteckningar från möte med invandrarföreningarnas representanter i
invandrarrådet, 1997-01-02. Botkyrka kommun, invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998, s. 2.
396
Minnesanteckningar från möte med invandrarföreningarnas representanter i
invandrarrådet, 1997-01-02.
397
Protokoll 1997-05-2, § 6. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998. Notera att minnesanteckningar från respektive stormöte inte
har gått att återfinna i kommunarkivet. Generellt sett saknas många handlingar från
Invandrarrådets verksamhet under år 1997 i arkivet.
395
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Integrations- och demokratipolitiken dominerar 1998-2002
Under 1998 forsätter det kommunala invandrararbetet utifrån de mål för
integrationsarbete som kommunstyrelsen antagit.398 Botkyrka kommun är i
flera instanser involverad i olika satsningar som syftar till att främja samhällelig inkludering bland kommunens invandrarbefolkning.
I kommunens arbete med invandrarfrågor sker under början av året
en mindre omorganisering inom vilken kommunstyrelsen nu tillsätter en
demokratiberedning. Beredningen får i uppgift att se över formerna för
medborgares delaktighet och inflytande i den kommunala verksamheten,
bland annat genom att föreslå åtgärder för ökat valdeltagande bland invånare med utländsk bakgrund. Konkreta åtgärder som beredningen arbetar
med är införandet av politikercaféer på medborgarkontoren samt en forskningsstudie av området Alby, den senare en uppgift som läggs ut på forskningscentrumet i Fittja, Mångkulturellt centrum. Demokratiberedningen
fungerar även som politisk ledning för det aktuella kommunala samarbetsprojektet kallad Botkyrkadialogen.399
De insatser som beredningen tar till för att åstadkomma en ökning av
valdeltagandet i 1998 års val är framförallt fokuserat på kommunens unga
förstagångsväljare. Beredningen beslutar att samtliga avgångsklasser i
kommunens gymnasieskolor ska besökas för att informeras om vikten av
att utnyttja rösträtten. Man planerar att engagera studieförbund och föreningar, skapa en uppsatstävling om demokrati i skolorna och ordna en
utställning på temat.400
Under 1998 utvärderades projekten som varit aktuella inom ramen
för Blommansatsningen. Utvärderingarna slog fast att vissa mindre förändringar genomförts med hänsyn till invandrares deltagande på arbetsmarkProtokoll 1999-06-14, § 38. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998399
Protokoll 1998-03-05, § 1. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998.
400
Protokoll 1998-03-05, § 2. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998.
398
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naden, men att Botkyrka kommun till stor del präglas av arbetslöshet och
utanförskap, speciellt i de norra delarna, liksom innan satsningen initierades.401
Under 1998 sker en förändring på statlig nivå vad gäller finansiering till
olika invandrartäta kommuner. Regeringen aviserar att Blommanpengarna
under de nästkommande tre åren ska delas på ett fåtal mindre områden som
man vill utveckla till nationella exempel för integrationsarbete.402 Kommunstyrelsen beslutar vid ett sammanträde den 2:a mars det året att ansöka om
100 Mkr för att Fittja ska bli ett sådant område.403 Invandrarberedningen
engagerar sig också mycket i frågan både vid ansökan och senare då projektet beviljas.404 Även invandrarrådet informeras i dessa frågor och ett gemensamt möte mellan beredningen och rådet sker under första halvan av året.405
Invandrarberedningen arbetar under 1998 med de tidigare nämnda
uppgifterna, men även med till exempel särskilda introduktionsinsatser för
nyanlända invandrare. Beredningen tar del av ABF Botkyrka och Arbetsmarknadsförvaltningens arbete med sommarkollo för bland annat ensamstående invandrade mödrar från mellanöstern och en sommardatakurs för

401
De kommunala utvärderingarna var: Axelsson M. (1998). Internationella klasser
i Botkyrka. Utvärdering av ett språkprojekt i Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt
centrum; Bringlöv Åsa (1998). Mamma-barnprojektet – språkprojekt för mammor
och barn utanför den ordinarie barnomsorgen, Utvärdering av Mammabarnprojektet i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum; Hansson M.
(1998). Läxhjälp på biblioteket i Alby. Utvärdering av ett språkprojekt i Botkyrka
kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum. Helhetsutvärderingen av samtliga projekt: Hosseini-Kaladjahi, Hassan (1998). Fåglar i vattenspegel. Helhetsutvärdering
av integrationsprojekten i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum.
402
Protokoll 1998-03-16, § 9. Botkyrka kommun, Invandrarberedningen. Invandrarberedningen 1995-1998.
403
Protokoll 1998-03-05, § 3. Botkyrka kommun, Invandrarrådet. Invandrarrådets
protokoll 1995-1998 samt Protokoll 1998-03-16, § 9. Botkyrka kommun, Invandrarberedningen. Invandrarberedningen 1995-1998.
404
Protokoll 1998-03-16, 1998-08-24. Botkyrka kommun, Invandrarberedningen.
Invandrarberedningen 1995-1998. Mer om projektet i kommande delkapitel 5.
405
Protokoll 1996-06-06. Botkyrka kommun, Invandrarråd och Invandrarberedning. Invandrarårets protokoll 1995-1998.
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SFI-elever inom Kunskapslyftet.406 Invandrarberedningen upphör dock sedan i oktober 1998.407
I november 1998 sker således återigen en organisationsförändring av
det invandrarpolitiska arbetet i kommunen. De frågor som tidigare behandlats av invandrarberedningen tas nu upp i demokratiberedningen som döps
om till demokrati- och integrationsberedningen.
Demokrati- och integrationsberedningen bildas den 9:e november
1998 och består av tretton ledamöter där socialdemokraterna är i majoritet
- S innehar 7 av 13 mandat enligt tabell sammanställd i början på nästa
verksamhetsår.408 Beredningen sammanträder för första gången den 17:e
november 1998. Det första som behandlas på mötet är demokratiberedningens tidigare arbete och uppgifter. Man fastställer även en sammanträdesordning för beredningen. Nästa fråga som behandlas är hur kommunens
förvaltningar ska utveckla ett engagemang i samhällslivet, det vill säga att
beredningen vill verka för att öka medborgarnas delaktighet. I diskussionen
som följer framförs vikten av att beredningen ”i det fortsatta arbetet bör
anlägga ett ’medborgarperspektiv’ på inflytandefrågorna”.409
I och med beviljandet under sommaren 1998 av Fittja som nationellt
exempel så blir även detta en viktig fråga för beredningen. Satsningen kallas

Protokoll 1998-08-24, § 25. Botkyrka kommun, Invandrarberedningen. Invandrarberedningen 1995-1998.
407
Protokoll 1998-10-12, § 32. Botkyrka kommun, Invandrarberedningen. Invandrarberedningen 1995-1998. Vad som händer med Invandrarrådet under andra halvan av 1998 och framåt är oklart. Det sista protokollet som återfunnits i arkivet är
daterat till 1998-03-05 och sedan finns inga fler handlingar. Det verkar troligt att
rådet upplöstes i samband med att Invandrarberedningen upphörde. Det som går att
utläsa ur de arkiverade handlingarna är att invandrarrådets sekreterare fortsätter
som beredningens sekreterare men att inga andra medlemmar i rådet återfinns bland
ledamöterna i beredningen.
408
Se tabell: Historik - Demokrati- och integrationsberedning 1999-01-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=DEMINT&year=199
9&month=01; granskad 2012-01-20.
409
Protokoll 1998-11-17, § 2. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998 406

204

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

för Fittjaprojektet och anslås 40 Mkr av staten.410 Fittjasatsningens kärnfrågor definieras som arbete/sysselsättning, trygghet, svenska språket och
demokrati/medborgarinflytande.411
Demokrati- och integrationsberedningen beslutar även att föreslå
kommunstyrelsen att anslå vissa summor ur Fittjaprojektets medel till speciella ändamål, till exempel Kultur- och fritidsnämndens drivande av kvällsverksamhet vid Fittja ungdomscafé under 1999.
Vid samma möte diskuteras även det fortsatta arbetet i beredningen. Man
menar att det kan delas upp i tre områden; fortsättning på det demokratiarbete som inletts i demokratiberedningen i och med valdeltagande projektet, integrationsfrågorna samt den politiska ledningsfunktionen för Fittjaprojektet. För att klargöra den fortsatta verksamheten avsätts en halvdag
för beredningens nästa sammanträde i december, då man ska fördjupa sig
ytterligare i de tre olika arbetsområdena.
Vid sammanträdet den 17:e november tas ännu en fråga upp. Verksamheten med politikercaféet, som tidigare drivits av demokratiberedningen, har inte fungerat väl. De cafémöten som ordnats hittills har haft dåligt
med besökare varför beredningen bör diskutera tider och former för fortsatta politikermöten på kommunens olika medborgarkontor.412
Vid halvdagsmötet den 21:a december 1998 så samlades alltså den
nya beredningen för andra gången för fördjupad diskussion om den egna
verksamheten. I protokollet från mötet går att läsa hur man diskuterat
bland annat arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningens förslag
till ny introduktionsmodell i arbetet med integration av nyanlända flyktingar och invandrare. Den nya modellen skulle anpassa kommunens verksamProtokoll 1998-08-24, § 22 samt protokoll 1998-11-17, § 2. Botkyrka kommun,
Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens
handlingar 1998 411
Protokoll 2000-04-03, § 20 Dnr 2000.001 Bidra. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998412
Protokoll 1998-11-17, § 3 och 4. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998 410
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het till ändringar i lagen om introduktionsersättning, vilket nu ger möjlighet
till ersättning även till nya invandrare som inte är flyktingar. Demokratioch integrationsberedningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till projektet samt att godkänna projekttiden på tre år.
Av protokollet framgår även att beredningen tagit del av Kulturdepartementets konferens om integrationsfrågor, där departementet presenterade sin avsikt att under början av 1999 teckna avtal med kommunerna om
särskilda områdesprogram för invandrartäta bostadsområden.
Sist konstateras det att en av beredningens viktigaste uppgifter är
ökat valdeltagande bland kommunens invånare. Man bekymrar sig för det
minskade valdeltagandet och menar att lösningen finns i samarbete med
medborgarna. Man talar om att ordna en demokratidag som ska utgöra
starskott och inspiration till att hitta nya former för medborgarnas engagemang och inflytande, i skrivelsen ”Medborgarnas Botkyrka”. Beredningens
funktion är bland annat alltså den samma som invandrarrådet tidigare fyllde, det vill säga kontakt och dialog med kommunens invånare för att öka
deras inflytandegrad i kommunalpolitiken.413
Under början av 1999 arbetar således demokrati- och integrationsberedningen med valdeltagandefrågan, politikercaféverksamheten och utformningen av Fittjaprojektet. I april samma år tar beredningen del av en
skrivelse från arbetsmarknadsförvaltningen, där man föreslår att öka anslagen till verksamheten vid kvinnorådgivningen i Fittja som en del i Fittjaprojektet. Tanken är att med ytterligare medel så kan man skapa möjligheter
för kvinnorna som deltar i rådgivningens verksamhet att gå vidare till arbete och utbildning, genom att de erbjuds språkkunskaper, praktikplatser och
vägledning. Beredningen beslutar således att föreslå kommunstyrelsen att
anslå 500 000 kr för ett sådant sysselsättningsprojekt.414
Protokoll 1998-12-21. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998 414
Protokoll 1999-04-12, § 19. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998 413
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Liknande projekt fördelas medel ur Fittjaprojektet under vår och försommar 1999. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen ger bidrag till bland
annat trygghetsgruppen för att organisera vuxenvandringar i Fittja, till miljöråd Fittja för att genomföra sitt miljöhandlingsprogram, till ungdomsgruppen i Fittja för att genomföra sommarkoloni för ungdomar och till
skapandet av en träffpunkt för arbetslösa kvinnor i Fittja. Samtliga förslag
beviljas av kommunstyrelsen.415
I augusti 1999 utvärderas Fittjaprojektets första verksamhetshalvår i
en rapport. Ansvarig projektledare presenterar de övergripande delarna i
rapporten för demokrati- och integrationsberedningen varpå en diskussion
följer kring vissa frågeställningar och förslag som finns med i skrivelsen.
Bland annat diskuteras det rapporten definierar som två problem; att
många familjer lämnar Fittja när barnen når skolålder samt att många asylsökande och anhöriginvandrare flyttar till Fittja. Dessa faktorer anses generellt medföra svårigheter att planera förskole- och skolverksamhet samt
motverkar allmänt det av kommunen uppsatta målet om social stabilitet.
Beredningen beslutar att godkänna delrapporten. Sammanträdet avslutas
med ett besök i det nya medborgarkontoret i Fittja. Beredningen får en
presentation av bland annat öppna förskolan, biblioteket, närpolisen och
Fittjaprojektet och kan konstatera att lokallösningen blivit mycket lyckad
eftersom den ger goda förutsättningar för samarbete över förvaltningsgränserna. 416
I oktober samma år redogör kommunledningskontoret för bakgrunden till riksdagens beslut om en ny storstadspolitik och de utvecklingsavtal
med vissa kommuner som ska ingå som en satsning i beslutet. Man informerar också om hur kommunen har tänkt förhandla med staten i ärendet.
Från kommunens håll vill man att Alby, Hallunda-Norsborg och Fittja ska
Protokoll 1999-05-17, 1999-06-14. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998 416
Protokoll 1999-08-25, Dnr 1998.066.Bidra § 42 och § 43. Botkyrka kommun,
Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens
handlingar 1998-. Mer om Fittjaprojektet i avhandlingens kapitel 5.
415
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ingå i avtalet, medan en områdesgrupp i Storvreten vill genomföra ett åtgärdsprogram utanför utvecklingsavtalets ramar. De medel som ställs till
förfogande i och med avtalet ska fördelas mellan områdesgrupperna, invånarna och föreningarna. Demokrati- och integrationsberedningen beslutar
att godkänna det underlag som presenterats och att uppdra åt berörda förvaltningar att föreslå utvecklingsprogram för föreningarnas medverkan i
enlighet med vad som angivits i kommunledningskontorets skrivelse i ärendet.417
Under slutet av 1999 arbetar beredningen vidare med Fittjaprojektets
utformning och fortsatta verksamhet. Här fokuserar man framförallt på att
revidera de övergripande målen i enlighet med en tidigare godkänd kommunikationsplan. Beredningen arbetar med att bättre definiera projektets
målgrupper samt att diskutera kring hur dessa målgrupper nås. Vidare arbetar man också med att besluta att genomföra vissa delprojekt och tillstyrker att kommunstyrelsen ska godkänna andra ekonomiska förslag till
kommunala projekt som faller utanför den egna beslutsrätten. Det senare
gäller bidrag till bland annat Botvidsgymnasiet för fortsatt arbete med att
stärka tryggheten i skolan samt ge eleverna bättre språkkunskaper liksom
aktivitetsbidrag till kommunala föreningar via överföring av medel till kultur- och fritidsnämnden. Samtliga av beredningens i arkivet funna förslag
beviljas direkt av kommunstyrelsens ordförande.418
I början av år 2000 sker ett nytt beredningsmöte. Ur protokollet från
den 17:e januari går att läsa hur demokrati- och integrationsberedningen
påbörjat det nya verksamhetsåret kring flera olika arbetsfrågor. Förutom
fortsatt rapportering av Fittjaprojektet genom dess projektledare så tar
beredningen del av Arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse kring försöksverksamhet under det gångna året kallad EBO Botkyrka-Härnösand. ProProtokoll 1999-10-11, § 49. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998418
Protokoll 1999-11-12, Dnr 1998.066.Bidra. Botkyrka kommun, Demokrati- och
integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
1998417
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jektet har pågått under 1999 som ett led i förvaltningens försök att omlokalisera asylsökanden som bor i Botkyrka till Härnösand. Projektskrivelsen
konstaterar att det sammanfattningsvis är ”svårt att arbeta med gruppen
asylsökande kring en flyttning” varför man i fortsättningen ämnar rikta in
samarbetet på de som nyligen fått uppehållstillstånd.419
Från en lägesrapport om det kommunala flyktingmottagandet framgår att Botkyrka kan förvänta en ökning av antalet flyktingar under våren
2000, eftersom SIV beslutat att intensifiera hanteringen kring beslut rörande asylsökande. Detta innebär även att antalet asylsökande i eget boende, så
kallade EBO – flyktingar, kommer att öka. Av dessa bor flertalet i Fittja.
För Fittjaprojektets verksamhet har denna ökande inflyttning av flyktingar
en negativ sida. Projektledaren understryker hur projektets mål inte kan nås
så länge problematiken med stor inflyttning och omsättning av boende i
kommundelen kvarstår.420
I januari tillstyrker även Demokrati- och integrationsberedningen att
kommunstyrelsen ska bevilja fördelning av medel till flera lokala projekt.
Ett av dessa är Verdandis projekt i Fittja ”Vardagsmakt – en väg mot fördjupad demokrati”. Kommunstyrelsens ordförande beviljar sedan direkt
530 000 kr till projektet enligt beredningens förslag.421
Samtidigt diskuterar beredningen en pilotutbildning av så kallade
förändringsagenter, utifrån ett förslag från kommunledningskontoret till
utbildning för deltagare i förändringsarbetet i Fittja. Förslaget innebär att
ungefär 30 personer ska utbildas för att stärka deltagarnas förutsättningar
att utifrån sin egen roll ta initiativ till, stödja och utveckla förändringsarbetet i området. Tanken är att gruppen förändringsagenter ska bestå av kommunanställda, boende och brukare i Fittja. Kommunstyrelsens ordförande

Protokoll 2000-01-17, § 7. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998420
Ibid., § 5.
421
Protokoll 2000-01-17, § 3. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998419
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beviljar beredningens förslag om att tillstyrka 350 000 kr till detta ändamål.422
I februari 2000 sker en diskussion inom beredningen om hur man
ska fortsätta med demokratiarbetet för att nå dess fulla potential. Av protokoll framgår att flertalet ledamöter i beredningen anser att sammanträdena i alltför hög grad har präglats av projektredovisningar och information
när de borde ha ägnats åt övergripande strategisk planering kring vad beredningen vill åstadkomma och hur det ska genomföras. Det påpekas också
hur beredningen även bör prioritera uppgiften att hitta de former av utökad
demokrati som redan finns i kommunen och se till att dessa utnyttjas inom
olika verksamheter. Här formuleras nu en verksamhetsplan för de kommande åren. I riktlinjerna för beredningens verksamhet sammanfattas arbetet som följer:
Beredningen skall skapa ett helhetsperspektiv där medborgarna känner
att de kan påverka sin egen verklighet och kunna framföra sina åsikter
och förslag på ett tidigt stadium i beslutsprocessen samt ha möjligheter
att på ett aktivt sätt kunna påverka sin egen boendemiljö i närområdet.
Demokrati- och områdesberedningen skall stötta områdesgrupperna i
detta arbete och genom egna initiativ föreslå KS insatser och åtgärder
för att skapa förbättringar för ökad trygghet och delaktighet. Dialogen
är ett viktigt redskap i detta arbete. Beredningen bör också pröva vägar
för ett decentraliserat beslutsfattande. Kommunen skall bli sedd som den
bästa inom demokrati- och integrationsområdet. 423

Protokoll 2000-01-17, § 2, Dnr 2000.001.Bidra. Botkyrka kommun, Demokratioch integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
1998423
Riktlinjer för Demokrati – och integrationsberedningen, Botkyrka kommun.
Sammanställd år 2000. http://www.botkyrka.se. Hämtad fil: blankett.dupoint.com/download.public.php/2866/, 2012-01-19. Notera att detta är den
tidigaste verksamhetsplan för demokrati- och integrationsberedningen som går att
finna.
422
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Det konstateras bland annat också att ”i sitt arbete särskilt bevaka utvecklingen rörande demokratifrågorna inom områden som, ökat valdeltagande,
den demokratiska lärprocessen och barn och ungdomars demokratiska
förhållningssätt” samt att ”beredningen skall också medverka att undanröja
hinder som kan föranleda anmälan för diskriminering, samt medverka till
förståelse och tolerans rörande olika gruppers religion, etnicitet, kön, hudfärg och sexuella läggning.”424
Under våren arbetar sedan demokrati- och integrationsberedningen
vidare med sin demokrativerksamhet. I mars och april utvärderas det förändrade arbetet med politikercaféer på medborgarkontoren varpå beredningen föreslår att verksamheten ska förlängas till halvårsskiftet. Under
samma tidsperiod medverkar beredningen med information om Botkyrka
vid Demokratidagarna i Örebro.425
Botkyrka kommunstyrelse behandlar under samma tidsperiod ett
förslag till utvecklingsavtal med staten inom ramen för den nya storstadspolitiken, framarbetat av kommunledningskontorets områdesutvecklare och
redogjord för hos demokrati- och integrationsberedningen. Områdena som
ska ingå i avtalet är fastslagna till Alby, Hallunda-Norsborg samt Fittja och
för dessa beräknas statens bidrag uppgå till 130 Mkr under en treårsperiod.
Dessutom förväntas staten bidra med ytterligare 60 mkr för den fortsatta
satsningen på Fittja inom Fittjaprojektet.426 De målområden som Storstadspropositionen fastslår ska fokuseras inom det nationella projektet är arbete/sysselsättning,

utbildning,

trygghet,

folkhälsa

och

demokra-

ti/delaktighet.

427

Riktlinjer för Demokrati – och integrationsberedningen, Botkyrka kommun, s.2.
Protokoll 2000-02-14, § 13; protokoll 2000-03-13, § 16 Dnr 2000.100.Demok
och § 17 Dnr 2000.101.Demok. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998426
Protokoll 2000-02-14, § 11. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998427
Protokoll 2000-10-09, § 31, Dnr 2000. Botkyrka kommun, Demokrati- och
integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
424
425
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I mars år 2000 sammanställer projektledningen en andra uppföljningsrapport kring Fittjasatsningen. Man menar att rapporten och redovisningarna
visar att projektet är på rätt väg vad gäller flera av de ursprungliga målsättningarna, men att målen inom några områden behövs korrigeras. Bland
annat behövs en större mängd anställa lärare med utbildning i svenska som
andraspråk liksom en större satsning på förberedelseklasserna i skolorna i
Fittja.428 I samband med rapporten diskuteras även möjligheterna att inom
ramen för projektet utöka satsningen på ungdomar i Fittja. Sedan tidigare
har man viss försöksverksamhet med boxningsverksamhet och social rehabilitering för ett tjugotal ungdomar i området. Nu önskar man från kommunens sida bygga ett Ungdomens hus nära Fittja centrum, genom att förvandla områdets gamla sopsug till ett aktivitetscenter. Beredningen stödjer
förslaget att bygga huset och tar del av avtalet med AB Botkyrkabyggen
som ska ansvara för ombyggnationen. Demokrati- och integrationsberedningen avsätter 2 Mkr för att boxningsverksamheten i Fittja ska fortsätta i
sin nuvarande form och sedan flytta in i Ungdomens Hus när det står
klart.429
I maj år 2000 så föreslår kommunledningskontoret att det bör inrättas en områdesberedning för det nu aktuella utvecklingsavtalets tre områden. Den nya beredningens uppgift blir att följa arbetet med utvecklingsavtalet och områdesgruppernas verksamhet ur ett helhetsperspektiv. En konsekvens av den nya beredningens inrättande blir att demokrati- och integrationsberedningens uppdrag att följa Fittjasatsningen utgår och att de nu
istället koncentrerar sitt arbete till renodlade demokrati- och integrationsfrågor. Kommunfullmäktige beslutar sedermera vid ett sammanträde den

1998-. Se Regeringens proposition 1997/98:165. Utveckling och rättvisa - en politik
för storstaden på 2000- talet. Mer om detta i kapitel 5.
428
Protokoll 2000-04-03, § 20 Dnr 2000.001 Bidra. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998429
Protokoll 2000-04-03, § 19. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998-
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20:e juni 2000 att förslaget om den nya organisationen ska träda i kraft och
den nya beredningen bildas den 1:a juni samma år. Från demokrati- och
integrationsberedningens sida innebär detta att man beslutar överlämna allt
material kring Fittjasatsningen till den nya områdesberedningen. Bland
annat har beredningen i samband med genomgång av projektets andra uppföljningsrapport arbetat fram en handlingsplan för trygghetsarbete i Fittja
som rör problem kring familje- och individfrågor, behov av brottsförebyggande arbete och åtgärder i den fysiska områdesmiljön som nu kommer att
lämnas över till områdesberedningen för vidare arbete.430
Under hösten arbetar således demokrati- och integrationsberedningen med
frågor som främst rör medborgarnas valdeltagande. Beredningen beslutar
bland annat att fortsätta verksamheten med politikercaféerna på Medborgarkontoren, ett projekt som redan pågått i två år. Man vill dock ytterligare
öka medborgarnas delaktighet här:
Att bli hörd och tagen på allvar och ses som en likvärdig medborgare
med samma demokratiska rättigheter som alla andra är grundläggande.
[…] Till skillnad från de politiska partiernas torgmöten bör de möten
som kommunen arrangerar sträva efter att vara på medborgarnas villkor.431

För att åstadkomma detta beslutar beredningen att låta initiativet till politikermöten gå från de politiska sekreterarna till Medborgarkontoren själva.
Samtidigt väntar man på att kommunen ska besluta om att göra upp en ny
strategi och handlingsplan för att skapa mötesplatser för dialog mellan

430
Protokoll 2000-05-29, § 21-24. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998- samt
Tabell. Historik – Områdesberedningen 2012-12-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=OMR%C5&year=20
00&month=12; granskad 2012-01-20.
431
Protokoll 2000-09-11, § 30. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998-

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I 213

kommun och medborgare.432 Beredningen arbetar också med inrättandet av
ett kommunalt ungdomsråd/fullmäktige inom ramen för riksdagens nya
ungdomspolitiska program. Dock är man skeptisk till att ett sådant startas
från kommunalt håll varför beredningen beslutar att först undersöka om
det finns ett tillräckligt stort intresse bland ungdomar i kommunskolornas
elevråd att engagera sig politiskt på detta sätt. Om så är fallet, och ungdomarna själva vill initiera ett ungdomsråd, så menar man att detta kan vara
en lyckad väg att skapa nya handlingskanaler för unga politiskt engagerade
samt yngre väljare. Beredningen tar på sig att utarbeta ett förslag i frågan i
samarbete med utbildnings-, arbetsmarknads-, barn- och ungdomsförvaltningen samt kommunledningskontoret. Man beslutar även att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna hela förslaget, vilket de sedan gör.433
Under slutet av år 2000 så engagerar sig demokrati- och integrationsberedningen i ett kommunövergripande yttrande över den statliga Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig demokrati! som färdigställts tidigare under året.434 Utredningen har diskuterats i flertalet nämnder
i Botkyrka kommun och har lett till att man i det gemensamma yttrandet
bland annat understryker behovet av att fortsätta stärka den enskilde medborgaren i Botkyrka vilken ses som en grundläggande förutsättning för
demokrati i kommunen.435 Det leder för demokrati- och integrationsberedningens del till en fortsatt diskussion kring hur man i kommunen kan öka
valdeltagandet. Beredningen slår på sitt sammanträde i december fast att
man ”vill arbeta utifrån att visa olika människor med olika förutsättningar

Protokoll 2000-09-11, § 30. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998433
Protokoll 2000-09-11, § 28, Dnr 2000.199.demok. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998434
En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet. SOU 2000:1.
435
Protokoll 2000-11-17, § 31 samt Särskilt yttrande från Folkpartiet 2000-11-17.
Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998432
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och bakgrunder stor respekt”.436 På samma möte konstaterades att valdeltagandet i kommunen sjunkit mest bland ungdomar och invandrare samt
att denna minskning kan åtgärdas och trenden kan vändas bland förstagångsväljare genom att bland annat ha tydliga politiska budskap, satsa på
översättning till flera språk, bilda dialoggrupper med ungdomar, ha politikerbesök i skolorna, sprida kunskap om demokrati, informera om valen i
informationsblad till alla hushåll, utbilda valarbetare (en för varje etnisk
grupp) samt genom att utbilda ledare inom olika föreningar, som till exempel fotbollstränare. Beredningen tar inget beslut i frågan men verkar utifrån
protokollet sett överrens om att sådan gemensam aktion kan ge positiva
demokratiska resultat i Botkyrka.437
Under samma tidsperiod, hösten 2000, startar den nya områdesberedningen sin verksamhet. Beredningen består av tretton ledamöter där
socialdemokraterna innehar 6 av 13 mandat enligt en tabell sammanställd i
slutet på verksamhetsåret.438 Den nytillsatta områdesberedningen i Botkyrka kommun sammanträder för första gången den 10:e oktober år 2000.439
Man har tidigare under hösten utsett olika områdesutvecklare som
var och en ansvarar för arbetet i de olika i utvecklingsavtalet delaktiga
kommunområdena och dessa rapporterar nu om sin verksamhet till områdesberedningen.440 I Alby kommer allt storstadsarbete att införlivas med det
ordinarie arbetet i en ny enhet döpt till Albydialogen. Tanken är att ta ett
helhetsgrepp på vad som görs i Alby och att kunna se sambanden mellan
olika lokala och nationella satsningar. I Fittja fortsätter arbetet med Fittja-

436
Protokoll 2000-2-11, § 33, Dnr 2000. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998437
Protokoll 2000-2-11, § 33, Dnr 2000. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998438
Se
tabell:
Historik
–
Områdesberedningen
2000-12-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=OMR%C5&year=20
00&month=12; granskad 2012-01-20.
439
Sammanträdesprotokoll 2000-10-10, § 1-3, Dnr 2000. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
440
Ibid.
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satsningen, nu med kompletteringen att det lokala demokratiarbetet främst
handlar om att utveckla boendedialogen i området samt att visa på hur de
boende har möjlighet att påverka sin egen situation. I Hallunda- Norsborg
konkretiseras områdesgruppens arbete till fem ansvarsgrupper fokuserade
kring storstadspolitikens kärnområden.441
Vid den nya beredningens första möte diskuteras även förutsättningarna för den så kallade oktoberrapporten, den första avstämningen som ska
göras av utvecklingsavtalet och som ska redovisas för kommunstyrelsen i
början på november. Man samtalar här om vad kommunen respektive statens åtaganden inom satsningen är. Likaså diskuteras planen kring utvecklingsavtalets utvärdering. Förslaget är att det i kommunen belägna forskningsinstitutet Mångkulturellt centrum (MKC) ska ansvara för denna.
Forskare från MKC deltar vid mötet och presenterar sin utvärderingsplan –
tanken är att fem delprojekt i varje kommunområde ska granskas, enkätundersökningar ska göras bland medborgarna och att detta sedan ska
sammanfattas i en forskarledd helhetsutvärdering.442
I mitten på november år 2000 så träffas områdesberedningen igen.
Här tar beredningen del av kommunledningskontorets sammanställda rapport som Botkyrka kommunstyrelse överlämnat till regeringens storstadsdelegation. Rapporten är en sammanfattning av de hittills förekommande
insatserna på lokal nivå i Botkyrka och utgör den första i en serie delrapporter som ska ges till regeringen under satsningen gång. Samtidigt börjar
man diskutera 2001 års riktlinjer och budgetprocess samt den lokala strukturen för områdesarbetet i kommunen. Man tar del av kommunledningskontorets utkast för verksamheten under det kommande året. Fortsättningsvis kommer arbetet gå vidare liksom under föregående år med fokus
på områdesutveckling och områdesgrupper, brukar/boendeinflytande, diaProtokoll 2000-10-09, § 31, Dnr 2000. Botkyrka kommun, Demokrati- och
integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
1998442
Sammanträdesprotokoll 2000-10-10, § 2 och 3, Dnr 2000. Botkyrka kommun,
Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
441
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log väl förankrad i kommunens styrsystem, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering.443
I slutet på år 2000 konstaterar områdesberedningen att uppdraget att utvärdera det lokala utvecklingsavtalets insatser bör gå till MKC vilket man
föreslår till kommunstyrelsen som sedermera godkänner förslaget.444
Under de kommande två åren arbetar sedan demokrati- och integrationsberedningen respektive områdesberedningen parallellt och man kan ur
protokollen uttyda hur två integrationsfrämjande kommunala beredningslinjer utkristalliseras under början av 2000-talet. Den ena är områdesbaserad och fokuserad på invånare/boendes lokala inkludering medan den
andra är demokratibaserad och fokuserad på medborgares politiska deltagande.
Demokrati- och integrationsberedningen 2001-2002
Under början av år 2001 arbetar demokrati- och integrationsberedningen
med att utforma en aktivitetsplan för att höja det kommunala valdeltagandet under det nästkommande året. Beredningen konstaterar att valdeltagandet sjönk markant i Sverige under valet 1998 och man menar att detta
beror på flera bakomliggande orsaker:

Sammanträdesprotokoll 2000-11-14, § 4-9. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
444
Sammanträdesprotokoll 2000-12-12, § 14, Dnr 2000:463. Botkyrka kommun,
Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002. Notera att
beredningsledamöter (m) i ett särskilt yttrande motsäger sig förslaget eftersom MKC
är en till kommunen närstående organisation vilket man menar ger ”fog för ett
ifrågasättande av utvärderingarnas opartiskhet”. Här understryks att Botkyrka är
den enda i storstadssatsningen involverade kommunen som valt att lägga utvärderingsarbetet på en organisation med nära band till själva kommunen. Se Särskilt
yttrande –Uppdrag till Mångkulturellt centrum att utvärdera insatser inom ramen
för utvecklingsavtalet, 2000-12-12. Moderaterna i Botkyrka. Områdesberedningens
handlingar 2000-2002.
443
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[…] men att känslan av utanförskap är den viktigaste. Andra orsaker till
att man inte röstar kan bl.a. vara att man inte tror på systemet, misstror
politiker/det politiska systemet, har svårt att se skillnader i partipolitik,
tar demokratin för given, inte tror att rösten spelar någon roll och inte
förstår det politiska språket. För många är det ett aktivt val att inte gå
och rösta, för andra är det ett passivt.445

Beredningen utser en demokratiutvecklare och ger denne ansvar att utbilda
och ordna kommunala aktiviteter med vad man kallar för demokratiinformatörer, som ska öka kommunikationen med och informationen till medborgarna i kommunen. Demokratiutvecklaren är placerad på kommunledningskontoret.446
Ungefär samtidigt påbörjas diskussioner om hur ny datorteknik kan
innebära ett lyft för demokratin, det vill säga om e-demokrati genom datoranvändning kan ge ökat inflytande för och engagemang hos medborgarna.
Folkpartiet lägger fram en motion som föreslår att den nya tidens IT kan
medföra en demokratirevolution om kommunen arbetar för att skapa möjligheter till folkomröstningar och allmänna val via datorer. Beredningen
svarar på detta genom att konstatera att kommunen har ett stort ansvar för
att medborgarna har tillgång till och kan använda datorer samt att kommunen har kommit långt i sin information på Internet, men att den interaktiva dialogen ännu inte har nått sin fulla potential och att det inte kan tas
för givet att fler skulle rösta om det gick att genomföra via Internet. Man
understryker att det är i dialogen som det viktiga mötet mellan kommun
och medborgare sker och att röstningen ska ses som slutet på denna dialog.
Man menar att röstning via Internet inte är aktuellt i Botkyrka kommun,
med hänvisning till negativa resultat från aktuella undersökningar på andra
Protokoll 2001-01-19, Dnr 2000. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998-.
446
Protokoll 2001-01-19, § 36, Dnr 2000. Botkyrka kommun, Demokrati- och
integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
1998445
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orter, men att informationen på kommunens hemsida måste vara bättre och
mer områdesbaserad än vad den är i dagsläget. I demokrati- och integrationsberedningens svar på Folkpartisternas motion ligger en viss kritik.
Man menar att motionärerna inte betänkt det faktum att många potentiella
Internetröstare inte kan läsa och skriva varför detta hindrar dem mer i den
demokratiska processen, oavsett datorer eller inte, än vad tillgängligt vid
röstning gör. Från beredningens håll menar man att demokratins styrka
ligger i dialogen och inte i själva röstningsförfarandet. Här följer sedan en
diskussion i beredningen kring e-demokrati och möjligheten till att öka
informationsspridning till medborgarna via datorer.447
Beredningen jobbar vidare med dessa frågor under våren. Bland annat ansöker kommunen om medel för att kunna utbilda demokratiinformatörerna och man ansöker om att få anordna Ungdomsriksdagen (URIX)
under nästkommande år. På sommaren beviljas således kommunen ett anslag på drygt 80 000 kr från Justitiedepartementet för utbildning av demokratiinformatörer vid Botkyrka folkhögskola. Kommunen själva bidrar med
resterande 35 000 kr som behövs för att projektverksamheten ska kunna
startas.448
Under tidig höst 2001 kommer den statliga Kommundemokratikommitténs betänkande Att vara med på riktigt och Botkyrka kommun ges
möjlighet att komma med synpunkter i ett kommunövergripande yttrande.449 Från demokrati- och integrationsberedningens sida understryks vikten

Tjänsteskrivelse 2001-02-12. Förslag till svar på motion från Folkpartiet liberalerna om IT = Demokratirevolution? Dnr 2000.157adbit. Kommunledningskontoret. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och
integrationsberedningens handlingar 1998- samt Protokoll 2001-02-12, § 38, Dnr
2000. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och
integrationsberedningens handlingar 1998448
Protokoll 2001-06-19, § 51, Dnr 2001.18.Demok. samt protokoll 2001-08-27, §
57, Dnr 2000.468. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen.
Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998449
Att vara med på riktigt. Demokratiutveckling i kommuner och landsting. SOU
2001:48.
447
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av språket som en grund för demokrati, något som man föreslår betonas
starkt i yttrandet.450
Mellan september och december månader forsätter beredningen att
fokusera på frågan om kommunal e-demokrati. Man håller till exempel ett
forskarlett diskussionsseminarium om elektronisk demokrati inom beredningen och man forsätter svara på motioner från folkpartiet i frågan om
förnyad, datorbaserad demokrati.451 Samtidigt arbetar beredningen tillsammans med demokratiutvecklaren för att skapa fler mötesplatser för
information och dialog med kommunens medborgare samt för att initiera
lokalt arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Bland annat så ordnas
politikerbesök i kommunens gymnasieskolor, man diskuterar om huruvida
den egna kommunfullmäktiges arbetsformer är genomgående demokratiska,
man deltar på ett kommunalt panelseminarium tillsammans med Integrationsverket om rasism och flyktingfientlighet, man informeras om och deltar på Mångkulturellt centrums olika föreläsningar och man försöker vidareutveckla kommunala nätverk.452
Under början av 2002 så intensifieras demokrati- och integrationsberedningens arbete med att höja valdeltagandet bland kommunens invånare.
Enligt den tidigare fastställda aktivitetsplanen i samarbete med demokratiutvecklaren så har demokratiinformatörerna börjat rekryteras och utbildProtokoll 2001-08-27, § 56, Dnr 2001.269.Demok. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998451
Protokoll 2001-10-08, § 63, Dnr 2001. Föredragshållare: Prof. i sociologi vid
Göteborgs universitet Thomas Johansson. Protokoll 2001-08-27, § 58 Dnr
2001.81.demok; protokoll 2001-10-08, § 63, Dnr 2001; protokoll 2001-11-12, §
66, Dnr 2001.81.demok; protokoll 2001-12-17, § 69, Dnr 2001.81.demok samt
Tjänsteskrivelse 2001-12-10. Förslag till svar på motion från folkpartiet liberalerna
ang. Förnyad demokrati i Botkyrka. Kommunledningskontoret, Botkyrka kommun
och Särskilt yttrande 2001-12-17. Angående förslag till svar på motion från folkpartiet liberalerna ang förnyad demokrati i Botkyrka. Folkpartiet. Samtliga handlingar
tagna ur Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998452
Protokoll 2001-08-27, § 60 och § 61; protokoll 2001-11-12 , § 65 och § 67, Dnr
2001. samt protokoll
2001-12-17 , § 70 Dnr 2001. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998450
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ningen inleds för de allra första. Den huvudsakliga uppgiften för de ca 40
informatörerna när de är färdigutbildade blir att rikta insatser mot ungdomar och invandrare.453 Samtidigt deltar beredningens medlemmar i ett seminarium om makt och man beslutar att bjuda in en gästföreläsare till
nästkommande sammanträde för att initiera en diskussion om makt och
kulturer.454
Under mars månads beredningsmöte sker således en diskussion om
förorter, media och makt. Man diskuterar vilka konsekvenser medias stigmatisering av norra Botkyrka får för de medborgare som bor där. Under
samma möte så godkänner beredningen en rapport från demokratiutvecklaren om ett projekt att dela ut en enkät till 1000 medborgare i Botkyrka
kommun, för att samla in information om valdeltagandet. Likaså presenteras en nyanställd ungdomslots vars uppdrag blir att starta ungdomsfullmäktige i Botkyrka kommun under året.455
Även panelseminariet som kommunen ordnade tillsammans med Integrationsverket i slutet på det föregående året diskuteras här. Syftet var att
skapa en mötesplats för och dialog mellan lokala aktörer, icke-staliga organisationer (NGOs) och politiker i ett gemensamt krafttag mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Kommunstyrelsen bestämde sedan att seminariet ska utgöra ett första steg till en övergripande kommunal
handlingsplan mot dessa negativa krafter, där beredningen ska ingå i arbetet.456
Protokoll 2002-02-11, § 3, Dnr 2001.19.Demok. samt protokoll 2002-03-11, §
11, Dnr 2002. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998454
Protokoll 2002-02-11, § 4, Dnr 2002. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998455
Protokoll 2002-03-11, § 5 och § 6, Dnr 2002 samt § 9, Dnr 2002. Botkyrka
kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998-. Inbjuden forskare var fil dr. i etnologi Oscar Pripp, då
verksam vid Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola.
456
Protokoll 2002-03-11, § 10, Dnr 2002. Botkyrka kommun, Demokrati- och
integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
1998453
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Under våren beviljar beredningen ett antal anslag till olika kommunala
projekt. 200 000 kr ges till ett kultur- och demokratiprojekt riktad mot
skolor och förskolor. Turkiska föreningen beviljas ett belopp på 100 000 kr
för att motivera, informera och stödja turkiska invandrare kring deras demokratiska rättigheter.457 Samtidigt informeras beredningen om att ungdomslotsen har haft ett första möte med 40 deltagande ungdomar kring
startandet av en kommunal ungdomsfullmäktige och att ungdomsriksdagen
(URIX) kommer att pågå i kommunen under mitten på maj månad. Likaså
har demokratiutvecklaren, i enlighet med beredningens tidigare diskussioner, initierat Internet-baserad politikerchat vid ett flertal tillfällen, bland
annat med gymnasieungdomar. Beredningen får också veta att demokratiinformatörerna nu är färdigutbildade och klara för att arbeta ute i kommunen.458
Innan sommaren redovisas resultatet av enkätundersökningen kring
valdeltagande, den så kallade Medborgarundersökningen 2002.459
Efter sommaren diskuterar demokrati- och integrationsberedningen
tillsammans med demokratiutvecklaren hur valdeltagandet faktiskt blev i
kommunen och om deras insatser för att öka medborgarnas deltagande
hade önskvärd effekt. Beredningen och demokratiutvecklaren menar att de
Protokoll 2002-04-15, § 13, Dnr 2002.120.demok samt protokoll 2002-05-13, §
15, Dnr 2002.152.bidra. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998-. Notera att
moderaterna yrkade avslag på båda ansökningar. Notera även att demokrati- och
integrationsberedningen avslår ansökning på drygt 15 000 kr från arrangörsgruppen
för filmprojekt om makt och rättvisa i Folkets Hus i Hallunda samt ansökning om
projektbidrag på drygt 21 000 kr från Botkyrka turkiska kultur och ungdomsförening för medel till valinformation bland turkiska invandrare i kommunen, se protokoll 2002-04-15, § 12, Dnr 2002.81.bidra samt protokoll 2002-06-10, § 18, Dnr
2002.205.demok. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen.
Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998458
Protokoll 2002-04-15 § 14, Dnr 2002 samt protokoll 2002-05-13, § 17, Dnr
2002. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och
integrationsberedningens handlingar 1998459
Protokoll 2002-05-13, Dnr 2002. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998Protokollet hänvisar till gallup- gruppens muntliga presentation.
457
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insatser som gjordes hade störst inverkan på vissa områden i kommunen
och att man i framtiden bör fortsätta med liknande projekt inför det kommunala valet samt komplettera med ytterligare verksamheter. Dessa kunde
vara till exempel politikerinsatser hos Komvux norra kommunavdelning,
annonsering i lokaltidningen Mitt i Botkyrka samt insatser i samband med
den pågående Storstadssatsningen.460
Detta diskuteras sedan vidare under hösten. I november månad presenterar demokratiutvecklaren en ny justerad rapport över valstatisktik
2002 som konstaterar att:
Det finns tecken på att i norra Botkyrka har det sjunkande valdeltagandet i kommunvalet bromsats i jämförelse med liknande områden i andra
kommuner. I Fittja och Tullinge ökade valdeltagandet med 2,5 resp. 0,6
procentenheter. Valdeltagandet sjönk mest i Alby och nästan lika mycket i Hallunda/Norsborg.461

Rapporten visa även att Fittja har det i sammanhanget bästa resultatet av
samtliga Botkyrkas norra kommunområden. Dock ska detta ses i relation
till det av kommunen uppsatta önskvärda målet vilket var en ökning av
valdeltagandet med +5 procentenheter. Sammanfattningsvis konstateras att
med det positiva undantaget Fittja så har valdeltagandet i hela Botkyrka
sjunkit mer än riksnittet i riksdagsvalet, men dock mindre i kommunvalet
där norra Botkyrka redovisar goda siffror jämfört med liknande områden i
till exempel Huddinge och Haninge kommuner. Rapporten diskuterar vad
resultaten beror på, om demokratiinformatörerna hade kunnat arbeta mer
Protokoll 2002-09-09, § 20. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998-.
461
Protokoll 2002-11-11, §24, Dnr 02.370.demok. Botkyrka kommun, Demokratioch integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
1998- samt Rapport om valdeltagande 2002 i Botkyrka, 2002-09-16, Dnr
02.370.demok. Kommunledningskontoret. Botkyrka kommun, Demokrati- och
integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
1998-, s. 1.
460
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effektivt eller om Fittja på markanta sätt skiljer sig från de andra norra
kommundelarna, till exempel genom specifika insatser inom Storstadssatsningen. Man planerar undersöka dessa frågor med enkäter bland medborgarna, dock anges prognosen för tydliga svar osäker.462
Under hösten sker ännu en viss omorganisation inom det kommunala
invandrararbetet i Botkyrka. Kommunen ämnar från centralt håll ytterligare
förstärka och stötta områdesutvecklarnas arbete i Alby, Fittja och Hallunda
– Norsborg genom att inrätta ett särskilt Integrations- och Områdeskontor
(IOK) inom kommunledningsförvaltningen. Kontoret ska under de kommande åren stödja det lokala områdesarbetet inom Storstadssatsningen och
även arbetet med demokratifrågor samt hjälpa till med det brottsförebyggande kommunala verksamheten. Resultat och verksamhetsmål för den nya
förvaltningen sammanfattas först under 2003, då man anger att:
Områdesgrupperna skall fungera på ett sådant sätt att förvaltningarna
ges möjligheter att områdesvis arbeta förvaltningsövergripande och samla sina resurser i helhetslösningar för området […] Dialogen med invånarna skall utvecklas och baseras på den reguljära verksamheten. Dialogens resultat skall återföras till ansvarig nivå för att på det viset ge medborgarna ett större utrymme i det politiska samtalet med våra förtroendevalda […] Uppföljning, utvärdering och kunskapsöverföring är en reguljär del av IOK:s och förvaltningarnas arbete inom de tre ansvarsområdena områdesarbete, demokrati och brottsförebyggande. 463

Rapport om valdeltagande 2002 i Botkyrka, 2002-09-16, Dnr 02.370.demok.
Kommunledningskontoret. Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998-, s. 2-3.
463
Åtagande
integrationsoch
områdeskontoret,
2003-09-10,
Dnr
2003.307.demok.
http://www.botkyrka.se.
Hämtad
fil:
blankett.dupoint.com/download.public.php/4087/, 2012-01-19. Notera att detta är den
tidigaste verksamhetsplan för Integrations- och områdeskontoret som går att finna.
Se även till exempel Integration i kommunerna – en mångfald av arbetssätt och
förutsättningar. Rapport 2003:01. Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialavdelningen.
462
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Demokrati- och integrationsberedningen tar del av de kommande förvaltningsförändringarna vid ett informations- och presentationsmöte med kontorets verksamhetsansvarige redan i september, men en grundlig genomgång
av beredningens ansvarsområden och dess relation till det nya förvaltningsorganet sker under ett heldagssammanträde i december.464
Demokrati- och integrationsberedningen avslutar 2002 med besök
vid flera kommunala demokratistärkande verksamheter som man arbetat
med under året. Man vistas vid Medborgarkontoren i Tullinge och Fittja,
IT-caféet i Fittja, skolverksamheten i Fittja och det nyöppnade Ungdomens
hus i Fittja.465
Områdesberedningen (lokal storstadspolitik) 2001-2002
Under början av 2001 tar områdesberedningen del av och godkänner uppföljningsrapporterna och åtgärdsplanerna för Fittjas, Albys samt Hallunda/Norsborgs områdesutveckling, vilka presenteras av respektive verksamhets områdesutvecklare. Likaså forsätter man med att arbeta fram handlingsplaner för mobilisering och boendedialog. Då utvecklingsavtalet med
staten går in på sitt andra verksamhetsår införlivas Fittjasatsningen i avtalet
och beredningen beslutar att finansiera det nu färdigställda Ungdomens
Hus i Fittja med medel ur utvecklingsavtalet. Beredningen godkänner även
den av kommunledningskontoret föreslagna ekonomiska inriktningen för
det aktuella verksamhetsåret. Förslaget innebär att tilläggsbudget är framarbetad och att en statlig ram på 65 Mkr ska täcka områdesverksamheterna
liksom att kommunledningskontorets redovisning ska verka som underlag

Protokoll 2002-09-09, § 22 samt Sammanträdesprotokoll 2002-12-09, § 28.
Botkyrka kommun, Demokrati- och integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998465
Sammanträdesprotokoll 2002-12-09, § 30. Botkyrka kommun, Demokrati- och
integrationsberedningen. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar
1998464
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för fortsatta revideringsöverläggningarna med staten.466 Här uppstår dock
meningsskiljaktigheter inom beredningen. Vissa ledamöter (m och fp) reserverar sig mot det nya budgetförslaget samt revideringen av utvecklingsavtalet med staten som beredningen beslutat om. De lämnar därför ett särskilt
yttrande/yrkande om en återremittering av ärendet på grund av vad de anser vara stora brister i beredningens förarbete:
Den föreliggande tjänsteskrivelsen utgör enligt vår uppfattning inte ett
tillräckligt beslutsunderlag. […] Vi menar framförallt att det saknas ett
allmänt resonemang om hur de föreslagna aktiviteterna är kopplade till
en långsiktig målsättning för de aktuella områdena. […] Att underlaget
blir tillgängligt först två dagar före mötet gör det inte möjligt att bilda
sig en uppfattning i ärendet och på ett seriöst sätt ta ställning i frågan.467

Områdesberedningen sammanträder igen först i juni vid ett extrainsatt
möte.468 De delgivs då att kommunfullmäktige har beslutat godkänna den
av beredningen och vidare kommunstyrelsen föreslagna tilläggsbudgeten för
2001. Vid det ordinarie inplanerade sammanträdet en vecka senare, den
14.e juni, diskuteras således aktuella och kommande delprojekt inom utvecklingsavtalet som till exempel ett projekt om företagsamma kvinnor i
Fittja, ett projekt om det globala Botkyrka och ett närlingslivsprojekt om
invandrarföretag i Sverige.469

Sammanträdesprotokoll 2001-01-18, § 16-20, Dnr 2000. Botkyrka kommun,
Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002; Sammanträdesprotokoll 2001-02-16, § 22 och 24, Dnr 2000. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002 samt Sammanträdesprotokoll 2001-03-16, § 27. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
467
Yrkande/särskilt yttrande. Utvecklingsavtal – tilläggsbudget 2001, 2001-03-15.
Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
468
Områdesberedningens sammanträdesprotokoll saknas för april och maj månader
år 2001.
469
Sammanträdesprotokoll 2001-06-14, § 31-33. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
466
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Efter sommaruppehållet arbetar områdesberedningen med en del av utvärderingen av utvecklingsavtalet. Man informeras om och diskuterar ett utav
invånarenkätprojekten som ska göras av MKC.470
I oktober så går områdesberedningen tillsammans med företrädare
för IOK igenom den nu färdigställda Oktoberrapporten som sedan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.471 Likaså godkänner man uppföljningsrapporter 5 och 6 för Fittjaområdet samt diskuterar avtalets budget
för det nästkommande året.472
Under slutet av 2001 så diskuteras frågan om vikten av en översyn av
det interna områdesarbetet för att ta tillvara erfarenheter och kunskaper
inför år 2002 då storstadssatsningen ska permanenteras. IOK meddelar att
de kommer att delge beredningen sitt förslag till fortsatt verksamhetsuppbyggnad i april och att frågan sedan ska vidare till kommunstyrelsen i
maj.473
I januari 2002 så går den sammanställda översynen av kommunens
områdesarbete ut på remiss till alla förvaltningar, områdesgrupper och till
olika kommunala samarbetspartners. Kommunordförande uppmanar samtidigt ledamöterna att föra ut och ta upp diskussionen kring förslaget i de
egna nämnderna så att beredningen ska ha ett väsentligt underlag när de
senare ska behandla ärendet vidare. Samtidigt beslutar regeringen att ge
medel till vissa kommuner för att utveckla modeller för framtidsscenarier
kring lokalt utvecklingsarbete, där Botkyrkas tre norra områden ingår.
Detta innebär att Botkyrka kommun beviljas 300 000 kr för att ta fram

Sammanträdesprotokoll 2001-09-13, § 37. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002. Inbjuden för att presentera
enkätprojektet för beredningen var utvärderingsansvarige på Mångkulturellt centrum, fil. dr i sociologi Hassan Hosseini-Kaladjahi.
471
Kommunstyrelsen godkänner den sedermera och översänder sedan rapporten
vidare till Storstadskansliet på Justitiedepartementet.
472
Sammanträdesprotokoll 2001-10-11, § 39, 40 och 43. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
473
Sammanträdesprotokoll 2001-11-15, § 49 . Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
470
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sådana modeller. Arbetet ska ske i samverkan med Näringsdepartementet
som även betalar ut de anvisade medlen från statens utgiftsområde ”Invandrare och flyktingar, anslag 11:1 Utvecklingsinsatser i storstadsregioner”.474
På områdesberedningens sammanträden under våren så fortsätter
diskussionen om framtidsmodeller och om hur områdesverksamheten ska
utformas då storstadsavtalet i sin nuvarande form löper ut vid halvårsskiftet. Man diskuterar och godkänner målrevideringar samt åtgärdsplaner för
de olika områdena samtidigt som man arbetar vidare med utvärderingen av
områdesarbetets interna kommunala verksamhetsuppbyggnad. I en central
åtgärdsplan för fortsatt arbete konstateras att kärnan i områdesverksamheten är att arbeta med folkhälsa, trygghetsfrågor, brottsförebyggande, dialog
med medborgarna, brukarinflytande och att hålla ihop arbetet med förvaltningarna.475
I maj och juni år 2002 sammanträder så områdesberedningen de
allra sista gångerna. Man gör en lägesrapport kring det aktuella områdesarbetet och diskuterar framtida åtgärdsplaner för de olika områdena, även
om de bordläggs. Beredningen blickar också framåt och diskuterar Botkyrka kommuns begynnande arbete med upplevelsesatsning som en positiv och
lokal samhällsformande verksamhet.476

474
Sammanträdesprotokoll 2002-01-17, § 2 och 3. Botkyrka kommun, Områdesberedningen samt Brev: Beslut om medel till vissa kommuner för att utveckla en modell för framtidsscenarier kring lokalt utvecklingsarbete, 2001-12-20. Regeringsbeslut 11 28 N2001/11507/STO. Regeringen, Näringsdepartementet. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
475
Sammanträdesprotokoll 2002-12-14, § 6-8, Dnr 2002; Sammanträdesprotokoll
2002-04-18, § 10-1, Dnr 2002. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
476
Sammanträdesprotokoll 2002-05-28, § 15 och 16 samt sammanträdesprotokoll
2002-06-13, § 17 och 18. Botkyrka kommun, Områdesberedningen. Områdesberedningens handlingar 2000-2002.
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Sammanfattning
Mellan åren 1972 och 2002 som avhandlingen fokuserar, så kan det konstateras att det sker ett omfattande och dynamiskt invandrar- och integrationspolitiskt arbete i Botkyrka kommun både på olika politiska nivåer och
inom förvaltningsorgan. Kommunen initierar, verkställer och driver en stor
mängd instanser som på olika sätt arbetar för ett gemensamt mål – att informera och assistera kommunens invandrade befolkning genom att skapa
förutsättningar för och möjligheter till inkludering, jämlikhet, trygghet,
inflytande och demokrati.
Verksamheten utvecklas expansivt under den studerade tidsperioden.
Likaså blir invandrarfrågor tydligare på den politiska dagordningen under
den här tiden och de diskuteras inom fler och viktigare kommunala instanser. Således kan man säga att invandrar- och integrationsfrågorna i Botkyrka kommun genomgår en centraliseringsprocess under den här tiden, vilket
visar på en stärkt position för dessa frågor.
Botkyrka kommun hamnar så småningom i en mittenposition där
kommunen måste förhålla sig både till staten som beviljar anslag och till
invånarna som de arbetar för. Staten fick efterhand till exempel ett allt fastare grepp om den kommunala flyktingmottagningen.
I den kommunala apparaten finns dessutom ständigt en intern hierarki och ärendegång. I takt med att kommunen växer så ökar också den
kommunala verksamhetens omfång varför frågan om intern kommunikation och förhållanden mellan olika kommunala instanser blir aktuell att
diskutera. Sammanlagt kräver arbetet en mycket väl fungerande kommunikation mellan olika instanser, grupper, förvaltningar, föreningar och medborgare. Under undersökningstiden etableras och växer således dialogen
som ett viktig demokratiskt och politiskt verktyg på kommunal nivå. Under
år 2004 så beslutar kommunen att dialogarbetet ska implementeras inom
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samtliga kommunala organ, detta ska alltså vara centralt i allt kommunalt
arbete.477
Genomgången visar också på hur genusmedvetenheten i den kommunala invandrarpolitiken under många år är frånvarande. De politiska
verksamheterna och åtgärderna utgick under en relativt lång period ifrån
att gruppen ”invandrare” är enhetlig. Den saknar kön, alternativt är manlig, och antas ha samma behov och intressen.
I kapitlet ovan har en stor mängd olika satsningar, projekt och verksamheter nämnts och beskrivits vilket lätt kan bli oöverblickbart. En enkel
strukturerad sammanfattning klargör den kommunala invandrarpolitikens
utveckling:
Årtal

Benämning

1973

Invandrarbyrån

1976

Invandrarråd

1977

Invandrarkommission

1980

Invandrarnämnd

1983

Invandrarkontoret

1995

Invandrarberedning

1995

Nytt invandrarråd

1998

Demokratiberedning

1998

Demokrati- och integrationsberedningen
Områdesberedningen

2002
+

477

Blommanpengarna, Fittjasatsningen, Storstadssatsningen mm.

Funktion och innehåll
(MEDVETENHET OM)
Ge råd och hjälp, praktisk invandrarservice (”PROBLEM”)
Information, kommunikation
(ETNICITET/INVANDRARE)
Inventering av service
(INVANDRARBEGREPPET)
Samordna invandrarfrågor
(FLYKTINGAR, GENUS)
Nytt förvaltningsorgan, ersätter
Invandrarbyrån
Bereda frågor för ledningen
(ETNISKA GRUPPER)
Ökad medborgarkontakt
(ETNISKA GRUPPER)
Öka valdeltagande och lokalt
engagemang (DIALOG)
Invandrarberedningen upphör
och ingår i denna
Storstadspolitik på lokal nivå
(DELAKTIGHET)
Öka integration, minska utanförskap, bryta isolering
(”PROBLEM”LÖSNING)

Handbok för dialog. Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun 2004.
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Man kan se hur den lokala utvecklingen till stor del följer den nationella
invandrarpolitiska utvecklingen. Det bör understrykas att Botkyrka kommun agerade mycket aktivt inom ramen för de förutsättningar och uppfattningar som präglade den nationella invandrarpolitiken under den studerade
perioden. Genomgången ovan visar att Botkyrkas tydliga inställning under
perioden har varit att hjälpa dess invandrade befolkning i så stor utsträckning som möjligt, inom en bestämd diskursiv tolkningsram som behöver
undersökas närmare. Den kommunala invandrarpolitiska utvecklingen
behöver dissekeras ytterligare för att öka förståelsen för dess innehåll.
Följande kapitel kommer därför att ringa in terminologi och meningsbyggnader som används inom den kommunala invandrar- och integrationspolitiken under den studerade tidsperioden. Detta görs för att hitta
diskursiva begrepp kring inkludering och marginalisering vad gäller migranter samt för att se vilka slags politiska sanningar som dessa skapar och upprätthåller. Denna analys kommer sedan att utvidgas ytterligare när arkivmaterialet diskuteras i avhandlingens slutdiskussion, då i relation till och i
komparation med det empiriska intervjumaterialet.
I texten nedan gör vi alltså en djupdykning ner i ett antal olika
kommunala invandrar- och integrationsverksamheter som förekommit under den studerade tidsperioden, för att hitta diskursiva begrepp.
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6

STRUKTURELLA BEGREPP OCH KATEGORIER

Inledning
Texten som följer är är en uppföljning till och fördjupning av föregående
kapitels redogörelse för den kommunala invandrar- och integrationspolitikens utveckling 1972-2002. Det här kapitlet syftar till att göra en närmare
undersökning av innehållet i och betydelsen av Botkyrka kommuns invandrarpolitik. För att åstadkomma detta görs en analys av begrepp som förekommer i den kommunala invandrarpolitiken, för att se vilka diskursiva
meningar de eventuellt bär på.

Invandrarpolitikens innehåll
Genomgången av Botkyrka kommuns invandrar- och integrationspolitiska
formuleringar lyfter fram hur kommunen har arbetat ingående för att förverkliga de uttalade och övergripande målen om invandrares jämlikhet och
valfrihet samt hur den har försökt skapa en bra samverkan mellan kommunen och invandrade grupper under den studerade tidsperioden.
Kommunen uppvisar en påtaglig vilja att minska utanförskap hos
den invandrade befolkningen, och arbetar hårt för att nå dessa mål. Botkyrka uppvisar en omfattande och innovativ integrationspolitik, som andra
kommuner rekommenderas efterlikna.478 Likaså har kommunen satsat
aktiv på att rekrytera politiker och tjänstemän med invandrad bakgrund

Botkyrka kommun har fått utgöra ett gott exempel för andra kommuner att
följa. Se till exempel Lind, Marcus (2008) Kommunen som möjliggörare. Steg 2 –
Botkyrka kommmun. Dalarnas forskningsråd. Undersökning på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, Trygghetsfonden och VINNOVA. Här beskrivs Botkyrka kommuns demokratiarbete bland annat som ”föredömligt”. Se sid 3.
478
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till den kommunala apparaten för att öka mångfalden även inom systemet.479
Genomgången belyser även hur den kommunalpolitiska agendan
kontinuerligt eftersträvat en effektiv invandrarpolitik med specifika målsättningar i form av till exempel ökat valdeltagande, minskad arbetslöshet
och tryggare bostadsområden. Kommunen vill verka för en mottagningsoch introduktionsverksamhet som lyckas etablera invandrare i samhället.
All invandrarverksamhet är konstruerad kring tanken att projekt och initiativ ska förbättra det som upplevs som utanförskapets problematik.
Även kalkylerbarhet är ett genomgående drag i den kommunala
invandrarpolitiken. Att tydligt kunna beräkna till exempel kostnader eller
att organisera flyktingmottagningen utefter tydligt angivna antal i kommunen inkommande individer verkar vara en förutsättning för att bedriva en
fungerande politisk apparat.
Samstämmighet med de statliga riktlinjerna finns också med som en
röd tråd under den studerade tidsperioden. De kommunala invandrar- och
integrationspolitiska målen överensstämmer med de på statlig nivå satta
riktlinjerna. Vid tidpunkter då de statliga målformuleringarna kring invandrar- och integrationspolitik har omformulerats eller förändrats, så har
de kommunala målen därefter följt i samma riktning.
Inom ramarna för de centrala om än outtalade förutsättningar för
att invandrar- och integrationspolitiken ska kunna genomföras så används
och återkommer flera olika begrepp som betecknar skilda saker inom den
kommunalpolitiska arenan. Här blir en viktig fråga hur kommunen har
konstruerat olika föreställningar och kategorier som är centrala inom in-

479
Se till exempel Riktlinjer för etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering.
Botkyrka kommun, Kommunledningsförvaltningen, 2006.
http://www.botkyrka.se. Hämtad fil:
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun och politik/Riktlinjer
för mångfald mot diskriminering.doc.
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vandrar- och integrationspolitiken under undersökningsperioden, det vill
säga vilket innehåll politiken har och hur kommunen har uttryckt detta.
Invandrargrupper och kategorisering
I det kommunala materialet finns återkommande begreppet invandrare
som används för att beteckna de medborgare i kommunen som har invandrat själva eller är anhöriga till dessa. Kommunen understryker tidigt sitt
ansvar att hjälpa invandrarna, och man tar denna uppgift på stort allvar.
Man kan märka att kommunen lägger en stor betydelse i begreppet invandrare, där värderingen framförallt handlar om kommunens omfattande
ansvar gentemot nyanlända migranter. Invandrare är för kommunen en
betydelsefull grupp och en viktig medborgarkategori.
Exempelvis konstaterar Botkyrka kommun redan under 1970-talet
att den ser invandrarorganisationerna som en viktig del i det kommunala
föreningslivet och att man lägger stor tyngd vid invandrarbarnen och invandrarungdomarnas utveckling. Man menar att kommunen måste tillgodose dessa viktiga gruppers behov på olika sätt. Invandrarnämnden föreslår därför att kommunen gör en framställning hos regeringen om extra
ekonomiskt bidrag för att kunna erbjuda invandrarna en, i förhållande till
de inhemska invånarna, likvärdig kommunal service. Kommunen för också
diskussioner med invandrarorganisationerna och där framkommer en lång
lista med föreslagna förbättringsåtgärder för kommunal service som organisationerna själva önskar sig.480
Kommunen för en aktiv diskussion om begreppet invandrare under
den studerade tidsperioden. Man poängterar redan under 1970-talet att
invandrargruppen inte är homogen, att den är varierad internt och att den
består av människor från olika länder – således människor med skilda etniciteter och kulturer. Man varnar för att invandrarbegreppet kan användas

480
Invandrarkommissionens rapport, jan 1979. Botkyrka kommun. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995, s. 10 ff.
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på ett förenklande sätt. Kommunen understryker vikten av att behandla
varje enskild invandrargrupp utifrån dess egna speciella situation och förutsättningar. Det här kan tolkas som att kommunen försöker konstruera
termen invandrare på ett öppet sätt som tillåter förändring.
Den kommunala invandrarkommissionens rapport från 1979 inleds
till exempel med en mycket medveten begreppsdiskussion kring termen
invandrare. Här menas det att kommunens invandrargrupper är så heterogena, med skiljda språk och kulturer, så att det inte går att tala om någon
gemensam invandrarkultur. Man menar att det istället handlar om till exempel finsk, grekisk och turkisk kultur som förts till Sverige och Botkyrka
kommun. Man poängterar att kommunen bör stödja de olika gruppernas
kulturella och språkliga egenverksamhet och även ge svenskar kunskap om
dessa gruppers kulturella särarter.
Kommunen värderar invandrarnas behov som väldigt viktiga. Rapportens inledning skrevs av kommunstyrelsens ordförande som konstaterade att:
Invandrarna ska ha full jämställdhet med svenska medborgare. Kommunen ska därför skapa samma förhållande för sina invandrare som för övriga invånare. Invandrarna har dock oftast ett sämre utgångsläge i samhället. Därför behövs det särskilda insatser. Det är kommunens uppgift
att ge information kring de nya kommuninvånarnas vardagsnära behov i
t ex frågor om bostäder, service samt rättigheter och skyldigheter gentemot kommunala myndigheter och organ. Detta för att orientera invandrarna i kommunen och stimulera till självständiga kontakter. 481

Trots medvetenheten kan man dock under den här perioden skönja ett
tydligt värdeladdat särartstänkande inom kommunen, där invandrarna
konstrueras som en potentiell avvikande grupp. Denna grupp symboliserar

481
Invandrarkommissionens rapport, jan 1979. Botkyrka kommun, Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995, s. 1.

236

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

något icke-svenskt, vilket under början av den studerade tidsperioden verkar medföra ett slags antagande om lägre nivåer av medmänsklighet eller
låg jämlikhet mellan könen.

Detta ökar ansvaret på kommunen att ta

hand om den här gruppen medborgare och att ta i beaktande deras kultur
som antas vara väsentligt annorlunda än den inhemska. Det finns dock
gränser för hur mycket förståelse invandrare kan förväntas få. För att exemplifiera detta så citeras här en annan del av samma rapport. Den understryker att:
En del av invandrarna är från länder där samhällsstruktur, religion och
traditioner skiljer sig på ett avgörande sätt från förhållandena i Sverige.
Många invandrare kommer t ex från länder där synen på kvinnan och
hennes roll i familj och samhälle, liksom samhällsförhållandena i övrigt,
kraftigt skiljer sig från vad som gäller i de nordiska länderna. Kravet på
respekt för invandrarnas kulturtraditioner får självfallet inte innebära ett
försvar för kvinnodiskriminering eller för en samhällssyn som inte svarar
mot de demokratiska idéerna som finns i Sverige.482

Rapporten specificerar inte vilka länder detta handlar om eller vad som
åsyftas när man talar om svenska demokratiska idéer.
Kommunens medvetenhet om invandrargruppens interna heterogenitet återfinns under hela den studerade tidsperioden, och man månar om att
politiken ska utformas för att anpassas till olika delgruppers specifika behov.
Med anledning av den nya nationella organiseringen av flyktingmottagningen under 1984 så skapades på lokal nivå en handlingsplan för mottagande av flyktingar i Botkyrka kommun. I programmet beskrivs hur
kommunen tar emot två olika sorters flyktinggrupper -dels asylsökande
flyktingar och dels kvotflyktingar. Kommunen ska enligt programmet skö-
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Invandrarkommissionens rapport, jan 1979. Botkyrka kommun, Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995, s. 6.
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ta verksamhet rörande flyktingar vad gäller bostad, uppehälle, psykologiskt stöd, hälso- och sjukvård, svenskundervisning, skola, barntillsyn och
familjepedagogik. Här understryks vikten av att hjälpa flyktingen mycket i
inledningsskedet med många praktiska situationer i hemmet eller närmiljön
och med att få kontakt med olika institutioner.
I programmet understryks också vikten av att kommunalt anställda
som möter flyktingarna har en god kunskap om deras kulturella bakgrund
och särskilda anpassningssvårigheter. Likaså poängteras vikten av att ha
tillgång till tvåspråkig personal. Det kommunala flyktingmottagandet kräver en samordning av olika kommunala organ liksom ordnandet av särskild kultur- och fritidsverksamhet i syfte att underlätta anpassningen till
ett liv i Sverige.
I invandrarnämndens verksamhetsberättelse för 1985 återkopplas
mycket till årets arbete med flyktingfrågorna. Berättelsen konstaterar att
kommunen arbetar med två olika grupper av människor, invandrare och
flyktingar. Till den första kategorin räknas alla som kom till kommunen
innan den nya mottagningen trädde i kraft och till den andra de som anlänt
efteråt. Verksamhetsberättelsen beskriver en ökad mängd ansvars- och
arbetsområden och konstaterar att oväntade problem dykt upp, bland
annat så har bostadsfrågan många gånger varit svårlöst för var och en av
flyktingarna. Likaså har olika flyktinggrupper skilda former av problem.
Till exempel menar man i verksamhetsberättelsen att iranska flyktingar,
ofta ensamstående yngre män, krävt stora insatser då de i många fall varit
allvarligt krigsskadade.483 Här kan man se att kommunen påbörjar en organiseringsprocess av invandrarbegreppet genom att först skilja på olika
typer av flyktinggrupper. Något senare separeras dock dessa kategorier
från varandra då invandrare och flyktingar blir olika politiska kategorier.

Verksamhetsberättelse för 1985. Botkyrka kommun, Invandrarkontoret. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
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Under slutet på 1980-talet delar kommunen in invandrarna ytterligare i
olika grupper för att kunna effektivisera den lokala invandrarpolitiken. Ett
förslag till invandrarpolitiskt handlingsprogram, författad av Invandrarnämden, lades ut på remiss under 1989 inom kommunen. Där diskuteras
Botkyrka kommuns behov av en sådan uppdelning för att möta invandrarnas behov. Programmet poängterar hur skillnader inom de två grupperna
invandrare och flyktingar finns, där olika kategorier stöter på skilda problem under etableringen i det svenska samhället. Här menar man till exempel att invandrade barn och ungdomar, invandrade kvinnor, invandrade
män och äldre invandrare möter gruppspecifika samhällshinder.
Handlingsprogrammet beskriver kommunens utgångspunkter för
grupperna, som nu kompletteras med köns- och åldersindelning. Nu arbetar kommunen med fyra olika delkategorier: invandraungdomar, invandrarmän, invandrarkvinnor och äldre invandrare. Kommunen söker bredda
invandrarbegreppet genom att göra det mer diversifierat. Man menar till
exempel att invandrarungdomar lever i den svåra skärningspunkten mellan
två kulturer och att äldre invandrare möter svårigheter då de ofta inte kan
göra sig förstådda, till exempel i mötet med den svenska vårdapparaten.484
Genusmedvetenheten ökar
På den kommunalpolitiska dagordningen dyker således en genusmedvetenhet upp under 1980-tal på då man börjar tala om gruppen invandrarkvinnor. I det kommunala invandrarpolitiska programmet som kom 1989 är
invandrargruppen tydligt indelad enligt könsroller. Framförallt är här fokus på den strukturella och sociala marginalisering som per automatik
tycks antas drabba invandrade kvinnor eftersom de föreställs tillhöra en
traditionell och patriarkal kultur. Programmet beskriver att invandrarkvinnor har övermäktiga krav på sig då de ofta har hela ansvaret för man,

Förslag – Invandrarpolitiskt program (remisshandling). Botkyrka kommun, april
1989, s.21 ff. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
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barn och hemmets skötsel samtidigt som de vanligtvis är outbildade analfabeter som försöker komma in på arbetsmarknaden. Programmet konstaterar även att invandrarmän brottas med identiteten som familjeförsörjare
samtidigt som de ofta hamnar i arbetslöshet. Dessa grupper nyanseras inte
ytterliggare.
Kommunen ser generellt sett på kategorin invandrade kvinnor ur ett
visst perspektiv, det vill säga som en grupp vilken lätt hamnar i utanförskap på grund av sin bundenhet till det egna hemmet och sin låga utbildningsgrad. De antas vara arbetslösa, de antas vara föräldrar och de antas
vara ekonomiskt underlägsna sina män. Detta synsätt återkommer flera
gånger då invandrarkvinnor diskuteras i den politiska skriftliga retoriken.
Kommunen menar till exempel under 1990-talet att just kvinnorna med
invandrad bakgrund kan förvänta sig specifika negativa hinder för integration.485 I en tjänsteskrivelse från 1990 framgår att Invandrarkontoret har
tagit del av en utvärdering kring ett inom kommunen initierat projekt riktat specifikt mot kurdiska kvinnor. Denna skrivelse är en av de första mer
omfattande handlingar som jag hittat i arkivet som riktar sig specifikt mot
invandrade kvinnor.
Projektet har bestått av verksamhet kring matlagning och sömnad
samt praktiskt svenskundervisning för att bryta kurdiska kvinnors isolering
mot det svenska samhället. Syftet var att stärka dessa kvinnors identitet.
Utvärderingen drar slutsatsen att det är svårt att avgöra om detta mål har
uppnåtts under projektets gång. Likaså uppstod en problematik under
projektets gång. Kvinnor i en viss släkt med ursprung från Konya i Turkiet
drog sig tidigt ur projektet, på grund av en rädsla rotad i deras tidigare
erfarenhet av förföljelse i hemlandet. Projektledarna menar att de tror att
dessa kvinnor antog att ledarna skulle ta deras personliga uppgifter och
skicka till Turkiet, så att de därmed inte skulle kunna besöka hemlandet
Kurdiska kvinnoprojektet. Tjänsteskrivelse 900311. Botkyrka kommun, Invandrarkontoret. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-199, onumrerad sida.
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igen. Förklaringen till beteende hos den specifika lilla gruppen av kvinnor
som inte deltog i verksamheten är enligt utvärderingen att:
Kvinnorna är rädda för den moderna och den politiska kvinnan. De är
rädda för nymodigheter. De vill leva kvar i det gamla som de är vana
vid. De vill inte lära sig svenska. En del är rädda för att det kurdiska
språket försvinner.486

Man kan se utifrån projektets förutsättningar hur kommunen i förväg antar att kvinnorna behöver hjälp med att stärka sin identitet och att förstå
det svenska samhället. Man kan även tolka programmets innehåll som att
kommunen anser att de aktiviteter som som kvinnorna bör ägna sig åt i
Sverige återfinns inom den privata sfären i hemmet. Ökade språkkunskaperna anges inte specifikt behövas för att komma ut på arbetsmarknaden,
utan för att göra sig förstådd i den hus- och hemrelaterade vardagen.
Projektutvärderingen menar att man dock med säkerhet har lyckats
skapa ett samtal och diskussioner om kvinnans roll i samhället och skapa
en ökad förståelse hos de deltagande kvinnorna om deras livssituationer
och svårigheter som de möter när de utvandrar och träffar en ny kultur.
Likaså har den fungerande delen av det kurdiska kvinnoprojektet inneburit
att gruppen kvinnor som lagat mat och sytt talat om sådant som bland
annat ”barnbegränsning, samboförhållande, giftermål, barnaga och barnsex”.487 Detta kan tolkas som att kommunen ser invandrarkvinnor som
omedvetna om sin problembild, det vill säga att kvinnorna har ett behov av
upplysning om de automatiska svårigheter som väntar dem i Sverige. Likaså antyder diskussionerna om barnafödande och samliv att kommunen
antar att invandrarkvinnor har ett behov av upplysningar kring sexuella
handlingar och normer.
Kurdiska kvinnoprojektet. Tjänsteskrivelse 900311. Botkyrka kommun, Invandrarkontoret. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-199, onumrerad sida.
487
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Mot slutet av den studerade tidsperioden märks den allmänna diskursiva
samhällsorienteringen mot religion även inom Botkyrka kommun. Detta
kan exemplifieras genom att ta del av en intern diskussion om sjalbärande
och vad det innebär för troende muslimskor som skedde inom kommunen
under början av år 2000.
Diskussionen handlade om muslimska kvinnliga kommunalanställdas rätt att bära sjal på arbetet. Ämnet initierades sedan en ledamot i
kommunfullmäktige (s) väckt en motion om kommunens ansvar att se till
så att rätten till slöjbärande hos anställda inte kränktes. Motionären menade att diskriminering mot muslimska kvinnors sjalbärande förekom på
flera håll inom den kommunala organisationen, både riktad till anställda
och till kommuninvånare.488 Därför borde man, enligt motionären, sprida
information inom den kommunala organisationen i Botkyrka om muslimska kvinnors förhållande till sjalen som de bär. Motionären menade att:
Sjalen är viktig för många kvinnor med muslimsk trosuppfattning. Den
är en del av deras identitet. Det är inte ett krav att bära sjal, men enligt
koranen skall kvinnan vara sederligt klädd. De bär sjal för att inte fresta
männen och för att inte betraktas som en sexsymbol. Med andra ord så
bär muslimska kvinnor sjal för att visa att man tror enligt Koranen.489

Kommunstyrelsen ställde sig enhälligt bakom motionen, vilket tolkas som
att de höll med motionären i sin argumentation. Beslutet ledde till en ökning av generell kommunal information och medvetenhet om genusrelaterade mångfaldsfrågor. Redan under 1999 hade kommunen påbörjat ett
arbete med inomkommunal kunskapsspridning, dels för att motverka

488
Motion till Kommunfullmäktige angående: Tydliggörande av rätten och vikten
att få bära sjal som anställd, 1999-12-16. Motion från ledamot i kommunfullmäktige (s). Dnr 1999.423.allin. Botkyrka kommun, kommunledningskontoret. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998489
Motion till Kommunfullmäktige angående: Tydliggörande av rätten och vikten
att få bära sjal som anställd, 1999-12-16.
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diskriminering och dels för att få en ökad etnisk mångfald i organisationen.
Denna kompletterades nu med en informationsbroschyr om rätten och
vikten att få bära sjal som anställd. Broschyren spreds inom hela den
kommunala organisationen.490
Här förstärkte kommunen ytterligare en kategoriseringsmekanism
inom den föreställda gruppen invandrare. Kommunen understryker det
religiösa momentets vikt för muslimska kvinnor samtidigt som de befäster
bilden av invandrarkvinnans underordning gentemot invandrarmannen och
den allmänna stereotypa uppfattningen om att sjalen till stor del handlar
om att dölja kroppen från manlig lust. En automatiskt och oreflekterad
koppling görs mellan Islam, patriarkat och kvinnlig heder. Intressant att
notera är även att motionären själv inte var muslim, utan en etnisk svensk
kvinna. Motionen kan därmed tolkas som ytterligare en faktor i den allmänna diskursiva men ofta omedvetna föreställningen om att invandrare
per definition behöver hjälp av överlägsna svenskar, och som en del i den
specifika diskursiva föreställningen om att muslimska kvinnor inom den
egna etniska och religiösa gruppen är offer i marginaliserade gruppers utkanter.
Svenska normer och kommunala ”problem”
Begreppet svenskar som enhetlig grupp återkommer i det kommunala materialet under hela den studerade tidsperioden. Begreppet diskuteras inte
under den studerade tidsperioden och kan sägas antas vara en slags självklarhet. Svenskar ses av kommunen som en homogen etnisk kategori men
även som en dominerande grupp i det lokala området. Svenskar får symbolisera majoritetssamhället Botkyrka men även den kommunala organisationen. Svenskar som begrepp utgör ett oproblematiserat ”vi”. När kommunen talar om medborgare verkar de anta att det är etniska svenskar. Det
Protokoll 2000-05-25, § 91. Dnr 1999.423. Allin. Svar på motion om rätten och
vikten att få bära sjal som anställd. Botkyrka kommun, Kommunfullmäktige. Demokrati- och integrationsberedningens handlingar 1998-
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kommunala materialet kan således tolkas som att svenskar antas vara en
ursprungsgrupp med en självklar makt att bestämma över andra etniska
grupper i det lokala samhället.
Under mars månad 1980 uppvaktade kommunstyrelsen invandrarministern, socialministern samt bland annat AMS och SIV för att göra
framställningar om kommunens behov av extra ekonomiska resurser från
statsmyndigheterna för att kunna förbättra servicen till kommunens invandrare. Inför uppvaktningen formulerade kommunstyrelsen en syfteförklaring. Den slog fast att syftet med överläggningarna var att:
få redovisa den svåra invandrarsituationen i kommunen, samt att diskutera åtgärder, som gör det möjligt för kommunen att ge invandrarna och
främst barnen, nästa generation, en rimlig chans att klara sig i det
svenska samhället. 491

Här framgår tydligt hur invandrarnas ses som en underordnad grupp gentemot svenskarna och att de dessutom per automatik riskerar att inte klara
sig i det svenska samhället. Den kommunala servicen som man ville förbättra för invandrarna kan sägas präglas av en föreställd hierarki. Det
svenska samhället som plats och som betydelse finns även med frekvent i
det kommunala materialet. Det svenska samhället används generellt sett
som en mycket positivt beskrivning, ofta i samband med kontrastering av
invandrare. Exempelvis så menar kommunen att invandrare ”är från länder där samhällsstruktur, religion och traditioner skiljer sig på ett avgörande sätt från förhållandena i Sverige”. Svenska värderingar som begrepp
återfinns också, dock utan närmare precisering. Dessa verkar antas betyda
god etik och rätta normer som invandrare måste beakta. Invandrare är de
som bör uppnå ”full jämställdhet med svenska medborgare”. Det är för

491
Program vid redovisning av invandrarsituationen 1980-04-10. Informationskontoret, Botkyrka kommun. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.

244

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

invandrarna som kommunen ska ”skapa samma förhållande som för övriga invånare”.
Under början av 1980-talet märks också en problemorientering
inom den kommunala invandrarpolitiken. Till exempel kan man utläsa i
Program för lokal mottagning av flyktingar i Botkyrka kommun år 1980
hur invandrarnas anpassning till det svenska samhället ses som en process
kantad av negativa faktorer. I programmets inledning konstateras det som
upplevs som kommunens redan svåra problemsituation med etnisk segregering, differentierade bostadsområden och arbetslöshet:
Svårigheterna att klara invandrarnas anpassning, att bygga upp väl fungerande boendemiljöer och en väl fungerande kommunal service, försvåras kanske mest av det stora antalet etniska grupper. Eftersom invandrarna i vissa områden saknar kontakt och referens till svenska kulturella
och sociala normer, och då ingen majoritetskultur finns, ökar risken till
isolering inom den egna gruppen, vilket i sin tur försvårar anpassningen
till ett liv i det svenska samhället. Den tolerans och det samförstånd vi
eftersträvar mellan svenskar och invandrargrupper, skall i hög utsträckning klaras av redan hårt socialt och ekonomiskt ansträngda svenska
hushåll. Detta är en i längden helt ohållbar situation.492

Förslaget till kommunal invandrarpolitiskt program år 1989 slår fast att
det svenska samhället och invandringen har förändrats under de senaste
åren. Man menar att invandringen har ändrat karaktär, arbetsmarknaden
har omstrukturerats, att ett generationsskifte bland invandrarna ägt rum
och att tendenser till diskriminering har observerats.
Programmet förklarar närmare vad som menas med de tre huvudmålen som både stat och kommun ska arbeta för i och med antagandet av
proposition 1985/1986:98. Jämlikhet ska bibehållas som ett övergripande

Program för lokal mottagning av flyktingar i Botkyrka kommun, s. 2. Dnr
1985.09. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995.
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mål för invandringspolitiken, valfrihetsmålet innebär att invandrarna ska
ges möjligheter att bli ekonomiskt och socialt integrerade i samhället samt
att bli fullt delaktig i den svenska kulturgemenskapen samtidigt som de kan
utveckla sitt kulturella arv. Valfrihet får dock inte tolkas så att det innebär
ett bortväljande av det svenska språket eller grundläggande svenska värderingar om jämställdhet mellan kvinnor och män samt barns rättigheter.
Samverkansmålet ska eftersträvas genom att människor av olika ursprung
ses som likvärdiga parter. Den kommunala invandringspolitiken bör också
sträva efter att skapa goda etniska relationer i samhället så att alla grupper
som lever i samma område kan göra detta i harmoni med varandra. I programmet betonas också att Botkyrka nu är ett mångkulturellt samhälle
som är mer sammansatt med flera nya kulturmönster än tidigare.493
I programförklaringen märks återigen den implicita uppdelningen
mellan svenskar och invandrare samt föreställningen om uppdelningen
mellan olika homogena etniska grupper som bör lära förstå och respektera
varandra.
Här inträder dock något nytt som inte har varit lika synlig i den
kommunala invandrarpolitiken tidigare. I takt med en problemorienterad
politisk utveckling sker parallellt vad man kan definiera som en konfliktcentrerad politisk utveckling. Kommunen konstaterar att mångfalden kan
leda till oroligheter mellan olika etniska grupper, inte där den svenska inte
nödvändigtvis är inblandad i oenigheterna. Således kan man säga att politiken utvecklas mot ett mer negativt håll så till vida att den utgår ifrån en
sannolikhet att problem ska uppstå både vad gäller enskilda invandrares
anpassning till Sverige och etniska invandrargruppers förhållande till varandra.

493
Förslag – Invandrarpolitiskt program (remisshandling), Botkyrka kommun, april
1989. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995, s. 9 ff.
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Integration och delaktighet
Integrationsbegreppet som återkommer i materialet kännetecknas framförallt av en utvecklingsprocess som ska bryta den sociala och etniska segregationen. I Botkyrka kommuns årsredovisning 1999 menar man att demokrati och integration är två relaterade fenomen:
Utgångspunkten för kommunens insatser är att bidra till ett utvecklat
demokratiskt samhälle, där många aktivt deltar i samhällslivet. Integrationen ska vara en ömsesidig process, med växande nätverk mellan olika
befolkningsgrupper. Avgörande faktorer i detta arbete är ökat kvarboende, svenska som ett levande språk i hela kommunen och ökad självförsörjning. Det är dock svårt med nyckeltal fånga om något trendbrott
skett i samhällsutvecklingen inom ett så komplext område som demokrati och integration.494

Här kan man märka hur kommunen uttryckligen konstaterar att deras
politiska arbete i en invandrartät kommun är en komplicerad verksamhet
och att de själva funderar på om det invandrarpolitiska arbetet gör någon
större skillnad. I integrationsdiskussionerna börjar nu även själva området
delta, det vill säga att man beaktar hur andra, utomstående, ser på Botkyrka. Integration börjar nu i Botkyrka kommun även till stor del handla om
att kommunens självbild behöver åtgärdas. Här verkar det finnas ett växande antagande om att föreställningar om området påverkar dess negativa
utveckling, alltså att synen på Botkyrka kommun har en effekt på den
medborgerliga utvecklingen inom kommunen.
Exempelvis kan det skönjas i Fittjaprojektets beskrivning från 1999 hur
denna tanke finns med. I projektet görs en koppling mellan kommunområdets status och invånarnas integrationsgrad. I beskrivningen konstaterar
kommunen att ”senast år 2000 ska vi tillsammans ha vänt de negativa

Årsredovisning 1999. Botkyrka kommun. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995, s. 2.
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trender som hindrar Fittja från att vara ett attraktivt bostadsområde och
dess invånare i sin strävan till självständiga liv”.495
Under arbetet med projektet kan även ytterligare en ny invandrarpolitisk faktor skönjas. Nu lägger man från kommunens håll ökande vikt vid
medborgarnas egen delaktighet, det vill säga att man till viss del frångår
den tidigare politiska inställningen från 1980-talet att kommunen ensam
bär ansvaret för invandrarnas inkludering. Man talar nu om invånarnas
deltagande och om vikten av dialog mellan kommunen och dess invånare.
Man förväntar sig ett slags ömsesidigt möte där båda parter förväntas bidra till en positiv integrationsutveckling. Detta exemplifieras i en rapport.
Här menar kommunen att man vill:
Med helhetssyn och kraftsamling, som utgår ifrån de boendes egna idéer, bryta segregationen och släppa fram invånarnas egna resurser för att
tillsammans utveckla Fittja till en integrerad del av och förnyelsekraft i
det svenska samhället.496

Under slutet på 1990-talet då riksdagen antagit regeringens proposition om
en förändrad integrationspolitik så sammanställde Botkyrka kommun nya
riktlinjer för introduktionen av nyanlända invandrare i kommunen. Dessa
dokumenterades i handlingen Riktlinjer för introduktion till nyanlända
invandrare. Här märks också ett individinriktat perspektiv på integrationsprocessen och man talar nu om invandrares första introduktionsperiod. I
en tjänsteskrivelse konstateras att arbetet med att hjälpa nyanlända invandrare ska präglas av ambitionen att skapa goda förutsättningar för
delaktighet och egen försörjning och att detta ska genomsyra hela integrationsprocessen från den första kontakten med kommunen till dess att målen för individen är uppnådda. Man menar att:

Fittjaprojektet –vad är det? Fittjaprojektet. PM 1999-05-04. Fittjasatsningen,
handlingar. Uppföljningsrapporter och information.
496
Ibid.
495
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Introduktionsprogrammet har som huvudsyfte att ge den nyanlände en
introduktion som medverkar till att han/hon får goda förutsättningar för
att kunna försörja sig själv, delta i samhällslivet samt efter introduktionen kunna tillgodogöra sig den generella välfärdspolitiken. Det individuella perspektivet ska vara vägledande för planeringen och den enskildes fysiska och psykiska hälsa ska uppmärksammas. […] Den introduktion som kommunen tillhandahåller ska ha sådan inriktning att den enskilde får kunskap och krav om förutsättningar i Sverige relaterat till
egen kompetens, förutsättning och livssituation. Introduktionen ska
därmed vara individuellt anpassad för att ge optimala förutsättningar
för varje enskild individ att bli självförsörjande och delaktig i det svenska samhället. 497

Likaså redovisas delarna av introduktionsprogrammet som måste ingå om
målet med introduktionen ska kunna uppnås. Programmet ska innehålla
rådgivning och upplysning, språkundervisning, det ska ordna praktikplatser, samordna och föreslå åtgärder, vägleda inom ramen för den individuella introduktionsplanen, följa upp olika insatser samt beakta den individuella hälsosituationen. Introduktionen avslutas då den nyanlände har erhållit
tillräckligt med kunskaper i svenska eller är självförsörjande, alternativt
när introduktionen har pågått i högst två år vilket är dess maximala omfattning per individ.498 Alltså kan man tolka detta som att kommunen satt
upp en slags gräns då en grundläggande integration ska vara uppnådd.
Inom Fittjaprojektet breddar man begreppsdiskussionen än mer och
försöker komma bort från fokus på ursprung. Detta kan tolkas som en
medveten reflektion kring kommunens tidigare invandrarpolitik. Man fastslår att segregation inte endast handlar om etnisk tillhörighet utan likväl

Protokoll 1999-11-01. Dnr. 1998.372 Allin. Botkyrka kommun, Kommunstyrelsen. Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995 samt Riktlinjer för
introduktion för nyanlända invandrare. Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsen 990531.
Botkyrka kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen.
498
Protokoll 1999-11-01. Dnr. 1998.372 Allin, s. 6.
497
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kan centreras kring faktorer som till exempel bristen på arbete, bidragsberoende, låg utbildningsnivå eller en upplevelse att vara utanför samhället:
Integration handlar om att människor från etniska minoriteter har tillgång till arbete, kan försörja sig, är delaktiga i samhället, men det handlar också om majoritetsbefolkningens agerande. I Fittjaprojektet har vi
valt att arbeta med integrationsfrågan utifrån att det handlar om en utvecklingsprocess. Då integration handlar om att stärka lokalsamhället
Fittja. Att få fittjaborna att lämna hemmet, bryta isoleringen för att gå
till en verksamhet i området som ett första steg i integrationsprocessen.
Det kan vara en fråga om grundläggande svenska kopplat till praktiskt
arbete, för att sedan ta klivet ut från Fittja till andra stadsdelar för att gå
vidare i utvecklingsprocessen. Men om den verksamheten inte finns i
Fittja utan projektet hänvisar de boende till verksamhet i andra stadsdelar i kommunen så vet vi av erfarenhet att vi tappar fittjabor på vägen.
De dyker aldrig upp på dessa verksamheter utan isoleringen fortgår.499

Projektledningen understryker hur projektet är processinriktad och att
detta innebär att mottagarna bör vara involverade i samtliga projektfaser.
Mottagarna definieras som kvinnorna och männen i Fittja.500
I en pm från början av år 2000 diskuteras detta med mottagare och
underifrånperspektiv igen. Projektet har nu utvärderats i en uppföljningsrapport och konstaterat mindre positiva förändringar än väntat. Ledningen
brottas med frågan om de väljer rätt projekt, sett utifrån invånarnas behov.
Man menar att det ännu inte har gått att realisera det övergripande målet
om att tillsammans med de boende åstadkomma stora förändringar.
Kommunen uttrycker en frustration kring att invandrarna inte engagerar
sig tillräckligt i den viktiga integrationsfrågan, som man nu är övertygad
om måste starta hos invånarna själva för att lyckas. Man kan tolka det
Ibid., onumrerad sida.
Fittjaprojektet –vad är det? Fittjaprojektet. PM 1999-05-04. Fittjasatsningen,
handlingar. Uppföljningsrapporter och information, onumrerad sida.
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som att Botkyrka kommun nu ser på integration som en slags ideologi.
Integration verkar ha vuxit bortom en politisk term och ses nu till viss del
som en naturlig allmänmänsklig strävan:
En annan fråga är hur vi kan få fittjaborna engagerade i sitt bostadsområde? Idag är det ett gap mellan tjänstemän och fittjabornas synpunkter
vad gäller att engagera sig ideellt för sitt område. Satsningens erfarenhet
är att inte många fittjabor vill engagera sig ideellt, vi måste avlöna engagemanget. Många fittjabor ställer sig frågan ”varför ska jag engagera
mig”, ”vad får jag ut av det”? Vi i Fittjasatsningen arbetar med att fördjupa dialogen med fittjaborna genom att anordna stormöten, öppethusverksamhet, utställningar och uppsökande verksamhet. Många
fittjabor kommer på möten vilket är väldigt positivt. Men det är också
så att många inte förstår vad som sägs på mötena eller anser att det är vi
i Fittjasatsningen som ska reda upp situationen i Fittja. ”Jag som boende
behöver inte engagera mig”. En vanlig åsikt är också, ”att det bor för få
svenskar i Fittja”. ”Fittjasatsningen bör arbeta på att få hit fler svenskar,
då skulle Fittja vara mycket bättre”. Om man ska tillåta sig att reflektera
över situationen så är det än en gång vi tjänstemän som vill att de boende ska engagera sig för sitt bostadsområde. Ett folkligt engagemang från
fittjaborna som protesterar över situationen i Fittja finns inte men ska
skapas. Hur skapas engagemang? […]501

Man börjar nu tala om vikten av ett engagemang som sträcker sig utöver
att vara medlem i en förening och man efterlyser sådana invånare som
brinner för att förbättra sin närmiljö och sitt lokalsamhälle på ideell basis.
Samtidigt som den kommunala terminologin verkar ha förändrats
inom Fittjaprojektet så återupprepades äldre föreställningar om invandrare. I projektgruppen var man mån om att kvinnorna i Fittja skulle få ut lika
mycket av satsningens projekt som männen. Man menade att det var angeHur går Fittjasatsningen vidare? PM 2000-03-13. Botkyrka kommun, Fittjasatsningen. Fittjasatsningen, handlingar. Uppföljningsrapporter och information, onumrerad sida.

501

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I 251

läget att fokusera på genusfrågor ”eftersom vi vet att i regel är kvinnas
ställning underordnad mannen”.502 Här antas invandrarkvinnan återigen
vara fast i ett patriarkat.
De lokala utvecklingsavtalen mellan kommun och stat, kallad Storstadssatsningen, initierades i slutet av år 1999. Satsningen påbörjades efter
det att riksdagen antagit regeringens proposition Utveckling och rättvisa –
en politik för storstaden på 2000-talet. För Botkyrkas kommuns del innebar detta att sluta ett avtal med staten som skulle löpa ända till slutet på år
2004. Målen som skulle gälla specifikt för Botkyrka kommunen arbete
inom ramen för avtalet med staten byggde vidare på de mål som formulerats inom redan existerande verksamheter.503
Det övergripande målet vid storstadsverksamhetens uppstartande i
norra Botkyrka utgjordes dock av en helt ny formulering. Målet sammanfattades som en framtidsvision för kommunen, en verklighet som skulle
realiseras:
Botkyrka är en attraktiv bostadsort i stockholmsregionen. Kommunen
kan erbjuda ett attraktivt varierat boende och goda möjligheter till utbildning för alla åldrar. Botkyrka är känt för att vara en kommun där
nya idéer prövas i en öppen och trygg miljö.504

Den här formuleringen skiljer sig till stor del från kommunala invandrarpolitiska mål satta under tidigare år. Just i den här framtidsversionen är
den enskilde medborgaren frånvarande och fokus ligger enbart på andras
föreställningar om kommunen. Man verkar inte tala längre om invandrare
eller delaktighet. Här handlar integration om att skapa en attraktiv och

Ibid., onumrerad sida.
Målen för utvecklingsavtalet –hur de arbetats fram. 2001-05-16. Botkyrka kommun, Kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets handlingar om det
lokala utvecklingsavtalet.
504
Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Botkyrka kommun. Botkyrka kommun, Kommunledningskontoret.
502
503
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lyhörd levnadsmiljö för vad som verkar vara en ny generation invånare.
Fokus ligger här på att få en inflyttning av nya medborgare till kommunen.
Under 2001 så formulerar Botkyrka kommun en flerårsplan för hela
den kommunala verksamheten, som återspeglar både tidigare kommunala
riktlinjer samt nyare framtidsinriktade mål. Den benämner återigen integration som ett utav de viktigaste verksamhetsmålen. Flerårsplanen konstaterar att många delar bör samverka för en lyckad integrationsutveckling:
Demokratin måste erövras av varje generation för att vara livskraftig.
Botkyrka är en mångkulturell kommun där möten mellan kulturer kan
vara berikande och stimulerande. För att minska klyftorna i samhället,
måste demokratin stärkas och jämställdheten mellan kvinnor och män
öka. Den kommunala organisationen ska präglas av öppenhet, samarbete och helhetssyn. Dialogen mellan politiker, tjänstemän och medborgare
måste utvecklas så att medborgarnas insyn och möjlighet att påverka
ökar. Integrationen är en ömsesidig process mellan människor. För att
vara delaktig i det svenska samhället är god utbildning och goda kunskaper i svenska språket viktigt. I kommunens verksamhet ska svenska
språket sättas i centrum och språksatsningen börja i tidig ålder. Ökat
kvarboende är en viktig förutsättning för att sociala kontakter och nätverk ska bli bestående. Ett väl fungerande samhälle förutsätter att människor kan klara sin egen försörjning och slipper vara långvarigt beroende av samhällets stöd. En ökad självförsörjning och ett minskat beroende av försörjningsstöd är nödvändig för framgångsrik integration.505

Nu talar man inte längre om invandrare eller etnicitet. Målen nämner istället kulturmöten och delaktighet samt diskuterar demokrati som en viktig
aspekt av integrationsprocessen. Där man förut diskuterade etniska grupper talar man nu om berikande kulturmöten. Samtidigt finns problemori-

Flerårsplan 2001-2005. Del I: Visioner och övergripande resultat och mål. 200011-08. Botkyrka kommun.
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enteringen kvar och det svenska samhället finns med som diskursiv konstruktion, utan närmare definition. Målen konstrueras alltjämt kring en
uppfattning om olika fasta kollektiv som måste fungera konfliktfritt tillsammans.

Välmenande men värderande konstruktioner
Det är inte helt lätt att sammanfatta utvecklingen av Botkyrka kommuns
invandrarpolitik under den för avhandlingen aktuella tidsperioden eftersom den präglas av flera parallella utvecklingsprocesser.
I genomgången av Botkyrka kommuns invandrar- och integrationspolitiska utveckling finns återkommande begrepp och terminologi som
diskuterats ovan. Dessa återkommande kategoriseringar kan alltså tolkas
som ett sätt att se på verkligheten, det vill säga att begreppsapparaten synliggör inte bara de själva politiska sorteringsmekanismerna utan även de
bakomliggande maktinnebörder som dessa för med sig. Här kan det således konstateras att den kommunala invandrar- och integrationspolitiska
begreppsapparaten definierar innebörder som medför maktrelaterade konsekvenser. Den kommunalpolitiska strukturen präglas av en specifik hegemoni som gör att politisk retorik genomsyras av normer och värderingar.
I det kommunalpolitiska materialet kan ses att det över hela den undersökta tidsperioden finns en återkommande uppdelning mellan framförallt två
huvudgrupper. Dessa är de föreställda svenskarna och de föreställda invandrarna. Liksom inledningskapitlet redan har fastslagit så är detta något
som generellt kan skönjas inom den nationella integrationspolitiska framväxten under samma tidsperiod.
Föreställningen om skillnaderna mellan dessa huvudgrupper är relativt konstant under hela den för avhandlingen aktuell kommunala historiska perioden. Skiljelinjen mellan svenskar och invandrare antas vara permanent och likaså ses grupperna som enhetliga och relativt oföränderliga.
Detta medför att en etnisk ordning är påtaglig inom Botkyrka kommuns

254

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

politiska utveckling. Med detta menas att man kan skönja en värderande
måttstock inom den politiska strukturen som rangordnar grupper mot
varandra, där föreställningen om det svenska utgör normen mot vilken alla
andra kontrasteras. Dock försöker kommunen nyansera dessa kategoriseringar, genom att dela upp invandrarna i mindre delgrupper enligt kön och
ålder.
Den kommunala invandrarpolitiska processen är präglad av en uppfattning om att vi (samtliga svenskar) upprätthåller ett odiskutabelt positivt
mått av samhällelig delaktighet i form av arbete och språkkunskaper som
de (samtliga invandrare) bör eftersträva i sin utveckling mot en godtagbar
grad av integration. Detta gäller även kulturella föreställningar och beteenden som ”svenskarna” innehar. Kommunen utgår ifrån, och diskuterar
sällan eller aldrig detta svenska och vad det innebär. Man talar om svenska
normer och värderingar, men specificerar inte vad som menas med sådana
uttryck. Migranter sorteras i kommunala politiska kategorier där ”invandrare” betecknar en föreställd massa av flera etniska minoriteter. Denna
sorteringsmekanism återkommer under hela den studerade tidsperioden,
om än med varierat etniskt innehåll beroende på att invandrarnas ursprungsområden under perioden återfinns längre och längre ifrån Europa
och Sverige. Detta antas medföra förändringar i invandrarnas kultur, religion och vidare i värderingar och beteenden. Därför betraktas till exempel
muslimer som främmande i slutet på undersökningsperioden.
När kommunala policys byggs upp kring den svenska kulturen som
måttstock så säger detta även något om den kommunala föreställningen
om andras kulturer. Dessa ses som sämre än den rådande kulturella standarden bland den inhemska befolkningen. Invandrarna bör lära sig om
kulturella synsätt och uttryck i det nya hemlandet, det vill säga att invandrarna ses som en grupp som bör hjälpas upp till den föreställda svenska
samhällsnivån. Likaså bör svenskar informeras om invandrargruppernas
kulturella särart för att bättre förstå dem och deras avvikelse. Den före-
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ställda dikotomin svenskar - invandrare fick länge konsekvenser för genuskonstruktionen av invandrare. Begreppet sågs utifrån ett snävt könsperspektiv av invandraren som man.
Samtidigt påpekar kommunen om och om ingen att invandrargruppen inte är enhetlig och att det finns en risk för att det politiska arbetets
resultat försämras om man bortser från dynamiken inom gruppen. Materialet uppvisar därför en kommunal inomgruppslig kategoriseringsprocess,
som utvecklas under perioden. Kommunen börjar successivt särskilja mellan vanliga invandrare och flyktingar eller till exempel mellan invandrade
barn, invandrade kvinnor, invandrade män och äldre invandrare. Samtidigt
antas dessa kategorier fortfarande ha specifika, homogena karaktäristika.
Utvecklingen mot en genusmedvetenhet sker under 1980-talet och från och
med detta kategoriseras invandrade kvinnor genomgående som annorlunda. Mot slutet av 1990-talet är det i materialet påtagligt hur kommunen
betraktar kvinnor med migrantbakgrund från till exempel mellanöstern
som underordnade och traditionaliserade per automatik. Dessa ställningstaganden diskuteras inte utan ses som självklara.
Det sker en intern kommunal diskussion om slöjbärandet under slutet av
undersökningsperioden, vilken framhålls både som en kvinnlig rättighet
och som ett förtryckande patriarkalt uttryck.
Det verkar således finnas en slags paradoxal utveckling inom den
kommunala invandrar- och integrationspolitiska apparaten i Botkyrka
kommun. Över tid så ökas fokus på integration, demokrati och migranternas inflytande i det svenska lokalsamhället. Likaså sker en ökad medvetenhet om faktorer som ålder och kön för graden av invandrares integration.
Samtidigt fortgår den implicita uppdelningen mellan svenskar och invandrare, för det mesta helt oreflekterat, i den kommunala skriftliga retoriken.
Botkyrka kommun har goda ambitioner att skapa en jämställd
kommun när de uttrycker politiska mål, men dessa i sig medför att kommunen ofta omedvetet istället understryker och förstärker rådande struktu-
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rella föreställda etniska hierarkier mellan svenskar och invandrare. Således
reproduceras vedertagna kommunala sanningar om och om igen om en
grundläggande differentiering mellan dessa två grupper, utan närmare kritisk reflektion. Även om man från kommunalt håll bedriver en politik som
är medveten om till exempel invandrarbegreppets tillkortakommanden,
verkar detta ändrar inte förändra de grundläggande kommunala kategoriseringsmekanismerna eftersom man inte är medveten om de diskursiva
föreställningarna om svenskhetens auktoritet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen av invandraroch integrationspolitik från 1970-tal till början av 2000-tal i Botkyrka
kommun innehåller en återkommande syn på invandrare som avvikande
grupp gentemot föreställningen om kollektivet svenskar. Konsekvenserna
av denna uppdelning problematiseras inte. Samtidigt så förändras både
målbilder och diskursiva föreställningar om vad integration är och hur
detta ska uppnås. Integrationspolitiken utvecklas från att vara strukturell
till att bli individualiserad, till att bli ideologiska framtidsvisioner med
kultur i fokus.
Under den studerade tidsperioden så talar kommunen bland annat
om om respekt, harmoni, integration och demokrati som ledord för det
lokala diversifierade samhället. De reformerar även terminologianvändning
och diskuterar behovet av att vidga invandrarbegreppet så att det blir tilllämpbart i ett samhälle där allt fler etniska grupper tillkommer. Kommunen arbetar hårt för att förändra och förbättra invandrarpolitiken och för
att möta medborgares behov som uppstår i och med nya samhällsförändringar under tidsperioden.
Dock diskuterar kommunen inte svenskbegreppet eller den grundläggande dualism mellan svenskar och invandrare som empirin visar ligger
till grund för det politiska systemet i Botkyrka. Här finns ett osynligt strukturellt ramverk som skapar diskursiva sanningar i den invandrarpolitiska
apparaten.
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Utvecklingen av Botkyrka kommuns invandrarpolitiska konstruktioner och
värderingar under den studerade tidsperioden är motsägelsefulla så till vida
att de både innehåller tydlig vidsynthet och dolda uppdelningar.
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7

AVSLUTANDE DISKUSSION

Inledning
Avhandlingens undersökning har utgjorts av två skilda empiriska delar – en
politisk och en individuell- som har redogjorts för och diskuterats ovan.
Följande slutkapitel ämnar sammankoppla all empiri med studiens syfte. De
forskningsfrågor som avhandlingen ställde i inledningen ska därför nu besvaras. Nedan följer således sammanfattning, analys och diskussion av avhandlingens huvudfokus för att komma fram till slutsatser vad gäller betydelsen av inkludering, marginalisering och integration över tid på kommunal och på subjektiv nivå samt för att uttyda dynamiken nivåerna emellan.

Identitetens skiftande karaktär och vardagslivets växling
Avhandlingen visar hur vardagen för informanterna i förortsområdet Fittja
skiljer sig mellan de kvinnliga nätverken men också inom nätverken, där
olika individer lyfter fram skilda perspektiv. Detta medför att inkludering
och marginalisering kan ha olika innebörder beroende på vilken individ
eller vilket nätverk som fokuseras.
En slutsats är att om man ser till strukturellt definierade viktiga samhällsfaktorer som arbete och utbildning så är kvinnorna i den yngre generationen mer inkluderade i samhället än kvinnorna i den äldre generationen.
Här kan man tala om att de är från ett kommunalt perspektiv har en högre
grad av integration än kvinnorna i den äldre generationen. Den äldre generationens ankomst till Sverige skedde tidigare än den yngre, den äldre generationen har en tydligare avgränsad kulturellt konstruerad gemenskap som
de värnar om än den yngre generationen och den äldre generationen har
kollektivt sett en mycket lägre grad av utbildning än vad den yngre genrationen har.
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Den yngre genrerationen har en mycket högre grad av arbete, ekonomi,
språkkunskaper och bildning är vad den äldre generationen har. Dock är
detta en generalisering och det är viktigt att påpeka att det inom nätverken
finns undantag.
Ytterligare ett resultat som avhandlingen lägger fram är att kvinnorna i den yngre generationen är mer individorienterade om de jämförs med
den äldre generationen.506 Den sociala gemenskapen med vännerna i området verkar inte ha någon särskild hög status bland den yngre generationen,
medan den äldre generationens kvinnor verkar lägga stor vikt vid den sociala gemenskapen. Detta säger också något om platsens varierande betydelse.
Fittja får olika innebörder för de två generationsgrupperna. I den äldre
generationen är man mer fäst vid hemorten än vad man är i den yngre generationen. Den äldre generationen verkar ha rotat sig i området under en
lång tid, medan den mer diversifierade yngre generationen inte kopplar
någon stark kollektiv identifikation till just Fittja. Detta beror på att gruppen är mer uppblandad, men också för att de yngre kvinnorna inte har
tillbringat lika lång tid här och att de hade andra sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar när de kom och under tiden som de har bott i området.
Avhandlingen visar också på hur nätverkens framtidsbilder varierar.
Hos informanter i den äldre generationen saknas generellt en tilltro till den
egna möjligheten att utbilda sig vidare eller att få anställning, medan det i
den yngre generationen bland majoriteten av informanterna finns en positiv
inställning till framtidens vidareutbildning och möjliga yrkesval. Informanterna i den yngre generationen på öppna förskolan förmedlar ett kollektivt
starkt självförtroende när det gäller de egna möjligheterna till en personlig
Detta kan jämföras med den individualiseringsprocess inom arbetarrörelsen
under andra delen av 1900-talet som Björn Horgby diskuterar. Individualiseringen
medförde att många fackmedlemmar satte sina egna intressen framför solidariteten
med rörelsen. Detta gällde särskilt från och med 1980-tal då den fackliga gemenskapen definitivt hade börjat spricka. Se Horgby, Björn (2012) Kampen om facket.
Den socialdemokratiska hegemonins förändringar. Umeå: Boréa.

506
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framgång inom utbildning eller arbete. Även om de har individuella framtidsmål så delar de upplevelsen av att framtiden till stor del för dem innehåller möjligheter att realisera personliga mål gällande till exempel arbete
och familj.
Avhandlingen drar också en slutsats att det sker en viss religiös radikalisering i den yngre generationen. Flera utav kvinnorna verkar genomgå
något som kan kallas för en återupptäckt eller förnyad religiositet som tar
sig uttryck i att de börjar be oftare samt bära slöja i vuxen ålder, trots en
relativt sekulariserad uppväxt. Dessa kvinnor ett slags medvetet utanförskap i det svenska samhället i den bemärkelsen att de bär sjal och att de
räknar med att detta medför en viss marginaliserande effekt. De väljer också en medveten ökad inkludering i det muslimska, globala kollektivet.
En sådan utveckling diskuteras också inom en internationell kontext.
Den amerikanska religions- och genusvetaren Leila Ahmed visar på hur en
sådan utveckling sker i det tysta hos muslimska kvinnor i olika delar av
världen. Dock menar Ahmed att denna utveckling inte nödvändigtvis innebär att kvinnorna per automatik blir mer traditionaliserade. Hennes undersökningar visar att det oftare är radikaliserade Islamistkvinnor än de sekulariserade muslimerna som engagerar sig i sociala och filantropiska samhällsrörelser.507
Avhandlingen visar på hur denna radikalisering härrör ur en misstro
till och en missnöjdhet med det svenska samhället. I den yngre generationen
förekommer starka känslor av ilska och över den marginalisering på grund
av sjalen som de emellanåt upplever att de hamnar i, till exempel när de
lämnar det egna hemområdet och befinner sig i mer etniskt svenska homogena områden. Samtidigt verkar detta kunna skapar en slags kampvilja att
stå upp för sin personliga tro och i flera fall bära sjalen oftare. Detta har

507

Ahmed (2011).
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också diskuterats av andra forskare som till exempel Pia Karlsson-Minganti
och Ann Sofie Roald.508
Likaså upplever flera kvinnor en frustration över att hemområdet har
dåligt rykte om sig att vara farligt och våldsamt, vilket de förhåller sig till
på olika sätt. Å ena sidan försvarar flera av kvinnorna området och understryker att det inte är så hemskt som media utmålar det. Samtidigt så finns
det vissa av kvinnorna upplevda negativa aspekter av området, till exempel
att det är för heterogent, som motiverar dem för barnens bästa att flytta till
ett annat område eller även utomlands. Det finns också kvinnor i den yngre
generationen som är tillfreds med tillvaron i allmänhet och som inte uppvisar dessa känslor. Här visar avhandlingen på liknande processer av stark
identifikation med och mot plats bland migranter som diskuterat av bland
andra Carina Listerborn, Oscar Pripp, Aleksandra Ålund och Per-Markku
Ristilammi. De visar på hur platsens symbolik blir meningsbärande på olika
sätt både för invånare och utomstående. Denna platsens mening skapar
beteendemönster och sociala strategier för alla.509
Hos kvinnorna i den yngre generationen finns en stark fokus på barnen och mycket av framtidsplanerna centreras kring vad man anser är deras
bästa vad gäller till exempel skolgång, vänner, språkutveckling och framtida arbetsmöjligheter. Samtidigt finns det för majoriteten av kvinnorna här
även en fokus på de egna framtidsambitionerna kring till exempel utbildning och arbete. Alltså tänker många kvinnor i den yngre generationen på
vad som är bäst för hela familjen, barn och vuxna. Detta är också väldigt
tydligt hos den äldre generationen, där samtliga informanter säger sig måna
om barnens framtid och är beredda att uppoffra sig för detta. Här kännetecknas dock föräldraskapet av en slags bestämdhet kring att barnen ska få
ett bättre liv än vad deras mödrar har haft, vad gäller ekonomi och utbildning. Detta har även tidigare diskuterats av bland andra Catherine Delcro508

Karlsson-Minganti (2007), Ouis och Roald (2003).

509

Se Ålund (1991), Pripp (2002), Listerborn (2005), Ristilammi (2002) och (1994).
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ix och Sara Arber. De menar att myten om generationskonflikter inom migrantgrupper är överdriven och stereotypiserande. Ofta, visar författarna,
är verkligheten den motsatta där invandrade föräldrar möjliggör barnens
deltagande inom olika områden i det nya samhället.510
I den äldre generationens nätverk finns en social kollektiv gemenskap
som både stärker och kontrollerar individen eftersom den är relativt sluten.
Avhandlingen visar på hur denna slutenhet kan ses som en traditionaliseringsprocess och en identifikationsstrategi som både skapar trygghet hos
kollektivets medlemmar men även ökar kontrollen över dem. Liknande
resultat diskuteras av Ålund, när hon analyserar skyddsfunktion hos migrantkollektivs gränsdragningarna.511 Medan de flesta yngre kvinnorna ser
sig själva som individer, ser de flesta äldre kvinnorna sig som en del av en
gruppslig enhet. För många av de äldre kvinnorna kopplas framtiden mycket ihop med kollektivet.
I det yngre nätverket finns inte samma kollektiva strikta förhållningsramar. Dock finns en genomgående uppskattning att umgås med andra
mödrar i samma situation. Flera kvinnor uppger att de tycker om den gemenskap som öppna förskolan erbjuder, speciellt vad gäller möjligheten att
lära känna människor som de annars inte skulle ha träffat. I den yngre generationen finns något som saknas i den äldre generationen. Här finns en
tolerans för medlemmarnas egna val. De kvinnor i den yngre genrationen
som medvetet genomgår en slags personlig försvenskning jämförs inte med
de sjalbärande kvinnorna. Mellan dem verkar det inte finnas någon konkurrens. De yngre kvinnorna hänvisar ofta till individuell tro när de talar
om vikten av att bära sjal eller ej, medan de äldre kvinnorna hänvisar till
kultur eller tradition ofta i en kollektiv bemärkelse. Kulturella strategier hos
migranter, här politiska flyktingar, diskuteras av Beatriz Lindkvist. Hon
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Delcroix (2009), Arber och Attias-Donfut (2000).

511

Ålund (1985).
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visar på hur identiteter kan förändras över tid inom ett etniskt kollektiv och
vilka strategier gentemot majoritetssamhället som dessa leder till.512
Avhandlingen visar på hur vissa gemensamma mönster kan skönjas i
båda generationerna. Tydligast är den gemensamma fokusen på barnens
välbefinnande och tankar kring föräldraskapets ansvarstagande dimensioner. Moderskapet står ofta i centrum för avgörande livsval vad gäller boende, utbildning och samhällskontakter av olika slag. Likaså finns likheter
mellan grupperna som kretsar kring området. De flesta kvinnorna trivs i sitt
närområde, framförallt kring det egna boendet, även om vissa är missnöjda
med områdets allmänna utveckling mot en alltmer invandrartät förort.
Likaså pekar avhandlingen på det generellt sett i båda nätverken
finns individuella funderingar och känslor kring konsekvenser av att ha
emigrerat, det vill säga att de medvetandegör innebörden av att de bor i ett
land som de inte är födda i. För den äldre generationen bygger upplevelsen
av livet i Sverige mycket på den bakgrund som de har. Flera utav de kurdiska kvinnorna känner till exempel att trots bristande personliga möjligheter
så innebär tillvaron i Sverige en trygghet med tydliga rättigheter. Samtliga
kvinnor i den äldre generationen menar att barnen har flera och bättre möjligheter i Sverige än vad de skulle ha i hemlandet och att familjerna av den
anledningen kommer att stanna kvar i området.
För den yngre generationen verkar upplevelsen av vardagen oftast
istället knuten till framtiden. I den här gruppen formas dagens tillvaro för
majoriteten av kvinnorna av medvetna och strategiska inkluderande eller
marginaliserande vardagsval mycket utifrån hur man ser på var familjen
kommer att befinna sig under kommande år, det vill säga hur och var kvinnorna själva och deras barn kommer att bo och leva sedan. För flera utav
dem är det självklart att så småningom flytta ifrån området.
Sammanfattningsvis kan man således tala om två generella processer
inom de två olika nätverken under den studerade historiska perioden. Den
512

Lindqvist (1991).
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äldre generationen karaktäriseras till stor del av en ökad kulturaliseringseller traditionaliseringsutveckling med ökad grad av inomgruppslig social
kontroll. Inom den yngre generationen har det skett en ökad individualiserings- eller islamiseringsutveckling med minskad intern social kontroll.
Dock kännetecknas denna i flera fall av en ökning av samhällelig social
kontroll över respektive slöjbärande individ i form av stereotypisering och
stigmatisering, just det som diskuteras av bland andra Joan W. Scott.513
Medan den äldre generationen i sitt täta lokalt förankrade kollektiv
åtminstone delvis avgränsar sig från omvärlden, så använder en del av
kvinnorna i den yngre generationen slöjan, som markering av muslimsk
tillhörighet, för att på motsvarande sätt avgränsa sig. Här finns också inomgruppsliga variationer och motsägelser.
Det muntliga materialet har gett oss en mycket mångsidig och subjektiv bild av upplevelsen av vad livet kan innebära att som muslimsk, invandrad kvinna vara invånare i norra Botkyrka liksom medborgare i det svenska
samhället. De båda studerade nätverken har utvecklats dynamiskt åt olika
håll under den aktuella tidsperioden och är således varken likriktade eller
homogena. Faktorer som ålder, bakgrund och framtidsbild medför skillnader i vardagsval och därmed förhållningssätt till omgivningen.514
Dock delar generationerna identifikationer i vardagen som mödrar
och vänner. Dessa faktorer får ofta stor betydelse för det subjektiva incitamentet att ta del av eller att ta avstånd ifrån samhället på olika sätt, inom
de faktiska strukturella begränsningarna. Avhandlingen visar hur det är
Scott (2007). I den här studien har jag inte haft för avsikt att studera det religiösa
kollektivets eventuella kontroll över individuella muslimska, unga kvinnor. Dock
finns informanter i den äldre generationen som är kritiska till den yngre generationen just av den anledningen att de tycker sig märka en ökad centraliserad muslimsk
makt över de yngre kvinnorna i Fittja.
514
Klass spelar också roll här och det är en viktig poäng att framhålla. Tydliga
klasskillnader finns inom och mellan generationsgrupperna vad gäller till exempel
kvinnornas bakgrunder och deras utbildnings- och inkomstnivåer. Klasskillnaderna
kan påverka vardagliga beteenden och sociala strategier. I avhandlingen har jag
dock inte inkluderat klassaspekten, varken medvetet i urvalet av informanter eller
uttryckligen i analysen av deras berättelser.
513
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identifikationen som förälder som oftast verkar motivera till aktivt deltagande eller avståndstagande i samhället. Kvinnorna planerar och agerar
enligt vad de anser vara bäst för barnen.
Den etniska identiteten verkar ha spelat en relativt liten roll för dessa
kvinnor i vardagens livsmönster när det gäller att interagera med samhället,
även sett i ett längre tidsperspektiv. I berättelserna framställer kvinnorna sig
själva som mödrar och Fittjabor mycket oftare än till exempel migranter
eller invandrare.

(O)definitioner och hierarkiska ordningar
Avhandlingen har visat på hur kommunen har utvecklat en innovativ och
innehållsrik invandrarpolitik som syftar till att minska migranters utanförskap och att öka jämlikheten bland kommunen invånare. Avhandlingen har
också visa hur den kommunala organisationen har konstruerat politik som
innehåller implicita värderingar där återkommande begrepp laddas med
specifik betydelse. Den kommunala politiken är genomgående minoritetsoch inte majoritetsinriktad. Invandrarpolitiken åsidosätter invandrarfrågor
då de placeras i särskilda instanser vid sidan av den huvudsakliga kommunalpolitiska agendan. Förekomsten av politisk exkludering av migranter har
påvisats av flera andra forskare, som till exempel Charles Westin, Juan
Velásquez, Marcus Johansson och Magnus Dahlstedt.515 Dessa har alla
argumenterat för en dold, diskriminerande och även omedveten nivå inom
politiken som resulterar i uteslutning av migrantgrupper på dagordningen.
Charles Westin visar på hur identitet är tätt sammanlänkad med social inkludering och marginalisering, vilket den här avhandlingen också gör.516
Westin (2009), Velásquez (2005), Johansson (2002) och Dahlstedt (2005).
Westin understryker hur identitetsformation är en viktig del i vad han kallar för
inter-etniska relationer, det vill säga möten präglade av sociala föreställningar om
både oss och andra, som kan leda till både ”lyckade” och ”misslyckade” mångfaldspolitiska resultat. Se Westin, Charles (2010)”Identity and inter-ethnic relations” i Westin, Charles (red.) Identity processes and dynamics in multi-ethnic Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 9-52.
515
516
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Likaså är Botkyrkas invandrar- och integrationspolitik generellt sett problemorienterad och minoritetsinriktad. Detta skapar en historisk reproducerad föreställning om naturliga och statiska uppdelningar mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Olikheterna mellan de två grupperna understryks
kontinuerligt. Här formuleras en till stor del omedveten grundläggande
skillnad mellan vi och dem som präglar kommunalpolitiken. Denna skillnad
är graderad som en måttstock där det föreställda svenska utgör en norm
mot vilken olika invandrargrupper kontrasteras. Det ”svenska” förblir odefinierat och förekommer i politiken både som medvetna mål och som dolda
diskursiva föreställningar.
Avhandlingen har även visat att kategoriseringen utifrån huvudsakligen etniska riktlinjer inte förändras nämnvärt över tid. Inom Botkyrkas
kommunalpolitik är denna faktor central under hela den studerade tidsperioden för utveckling av kommunala policys och politiska beslut.
Det som förändras över tid inom kommunen är politisk terminologi.
Likaså förändras själva det etniska innehållet i de kommunala särskiljande
kategoriseringsmekanismerna. Med det menas vad som betraktas som mest
etniskt annorlunda jämfört med det upplevda svenska. Detta innehåll, den
kommunala synen på främlingar, utvecklas från arbetskraftsinvandrare
vidare till flyktingar och anhöriginvandrare under den studerade tidsperioden.
Således kan man tala om hur Botkyrka kommun över tid på flera sätt
endast förändrar sin invandrar- och integrationspolitik på ytan, medan de
underliggande värderingarna alltjämt kvarstår. Man kan säga att den politiska retoriken skiljer sig ifrån den politiska mentaliteten och den politiska
praktiken. Forskningsresultat som visar på samma strukturella tendenser
finns hos andra forskare, som till exempel Berit Berg, Carl-Ulrik Schierup,
Lena Grip och Jesper Johansson.517
517

Berg och Schierup (1999), Schierup (2006), Grip (2010) samt Johansson (2008).
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Genusmedvetenheten kommer in relativt sent i den invandrarpolitiska dagordningen och den är återkommande offerorienterad. Invandrade kvinnor
betraktas generellt sett som tillhörande en enhetlig underordnad grupp, som
behöver upplysas om sina rättigheter och som behöver nå upp till den upplevda svenska nivån av jämställdhet.
Man diskuterar sällan eller inte alls den terminologi som genomsyrar
kommunalpolitiken. De diskursiva begrepp som används förblir odefinierade men ändå styrande, hegemoniska värderingar i en vad som kan sägas
vara en omedveten etnocentrerad kommunal apparat som vill mycket väl
men som ändå inte når riktigt fram.

Makt som kontext- och situationsbunden
Avhandlingen söker visa hur inkludering och marginalisering kan handla
om hegemonisk definitionsmakt och individuell identitetsformation.
Informanterna och kommunen ses i avhandlingen som olika aktörer.
En grundläggande utgångspunkt har i studien varit att invandrade kvinnor
är aktiva subjekt. De utövar inflytande och fattar samt påverkar olika beslut. Integration blir därmed inte bara ett politiskt begrepp som appliceras
på olika grupper utan en individuell verklighet i form av olika sorters inkludering och marginalisering i vardagen.
För att förstå maktdynamiken i fallet Botkyrka kommun kan det
vara användbart att tala om att aktörerna befinner sig på olika arenor i
skilda situationer. Arenorna är kontextuellt beroende i sitt innehåll. En
arena här kan sägas vara ett samhälleligt område som tydligt avgränsar sig
mot andra områden. Inom arenan gäller specifika spelregler som aktörer
förhåller sig till och agerar genom, det vill säga att varje arena har ett eget
normsystem och värderingsmönster som aktörerna bör känna till och agera

268

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

enligt för att kunna delta.518 Fälten är sociala platser som uppstår när interaktion sker. De innehåller maktrelationer och deras gränser är föränderliga.
I avhandlingens studie kan flera olika arenor urskiljas. Dessa är Botkyrka
kommun, organiserade migrantföreningar och slutligen informella, sociala
nätverk. Dessa områden är skilda från varandra i en hierarkisk ordning och
har flytande gränser. Den här avhandlingen har fokuserat på de först- och
sistnämnda.
De aktörer som redan har nämnts och som kan urskiljas inom de
olika arenorna är informanterna i sociala nätverk och politikerna/tjänstemännen i kommunen. Dessa aktörer har resurser som är arenaspecifika och som ger dem tillgångar i olika sociala sammanhang. Relationen mellan arenorna exemplifieras nedan.
Inom arenan Botkyrka kommun beslutas om att starta ett integrationsprojekt eller inkluderingsåtgärd, som kan handla om öppnandet av
flera medborgarkontor, deltagandeprojekt i olika kommundelar eller initierandet av ungdomsfullmäktige. Dessa implementeras praktiskt bland medborgarna och ett resultat förväntas sedan synas i den politiska nivån i form
av till exempel ökat valdeltagande eller engagerade intressegrupper. Uteblir
dessa resultat så verkar den kommunala strukturen utgå ifrån att invandrarna saknar engagemang och brister i delaktighet. I förlängningen kan det
tolkas som om Botkyrka kommun ser detta som något olojalt i en politisk
apparat där vikten av ömsesidigt engagemang ökar med tiden. Detta gäller
inte minst den undersökta gruppen informanter, som generellt sett har
stämplats som inaktiva och politiskt ointresserade. Som visats har detta
ointresse samband med att gruppen kan vara intresserad av att verka på
andra arenor än de som kategoriserats som politiska och dessutom arbeta
för andra mål än de som de förväntas ha enligt den kommunala politiken.

Hela detta resonemang tar sin utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier om fält,
aktörer och kapital mm. Se Bourdieu, Pierre (1995) Praktiskt förnuft. Bidrag till en
handlingsteori. Göteborg: Daidalos.
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Som avhandlingen visar, så kan inkludering dock ske inom andra arenor än
den politiska då det faktiska handlandet från olika grupper och individer
inte alls nödvändigtvis vänds mot det politiska hållet. Upplever man sig
vara distanserad från och sakna tilltro till det lokala politiska systemet, så
finns det möjligheter att förändra sin levnadssituation och ha inflytande
inom andra områden. Avståndstagandet blir självvalt och ett resultat av en
medveten strategi. Grupper och organisationer som finns inom kommunens
geografiska gränser behöver inte ha en politisk koppling utan kan vara
kopplade till informella sociala nätverk eller engagerade i det övriga samhället. För att kunna ta del av gemenskapen inom varje område måste aktörerna förstå vilka regler som gäller och vilka resurser som är önskvärda.
Aktörerna som interagerar socialt med varandra har olika sorters resurser
som de kan välja att framhäva eller inte och detta innebär att varje individ
har olika kontextuellt påverkade möjligheter att delta inom skilda arenor.
Individuella aktörer som informanterna i den här avhandlingen, kan
därför uppleva sig vara välintegrerad i det globala, nationella och regionala
samhället eller i det privata sociala nätverket av vänner och bekanta utan
att alls ha gått den politiska vägen. Via till resurser som exempel socialt
eller kulturellt kapital skapas delaktighet i andra gemenskaper; någon kan
exempelvis känna sig tillhöra sin arbetsgrupp eller en nationell rörelse men
uppleva sig vara utestängd från politiska föreningar. Föränderliga identifikationsprocesser sträcker sig över internationella gränser och sociala nätverk behöver inte nödvändigtvis vara vare sig etniskt homogena eller geografiskt begränsade. De kan dessutom vara politiska, utan att för den skull
ha med kommunalpolitiken att göra.
Kommunal definitionsmakt skapar strukturell och återupprepad
kategorisering, men i individers vardag kan makten i det sociala kollektivet
eller i området vara beroende av till exempel ålder, bakgrund eller personlighet i form av livskunskap, erfarenhet och styrka. Ett exempel på detta är
informanter som från strukturellt håll verkar marginaliserade men i det
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sociala nätverket är högst aktiva. Dessa kvinnor har stor makt i kontexten
av denna arena. Likaså kan kvinnornas kontakter med familj, vänner och
organisationer i ursprungslandet eller i andra delar av världen vara relativt
stor samtidig som deras kontakt med Botkyrka kommuns invandrarpolitiska apparat är liten.
Likaså kan maktstatus förändras över tid. Exempel på detta är de
kvinnor som börjat böra sjal senare i livet. Deras medvetna val grundar sig
på en identifikation med det religiösa kollektivet och ett avståndstagande
ifrån det svenska. Således blir de mer inkluderade i den internationella muslimska gemenskapen samtidigt som de blir mer socialt marginaliserade i
svenska samhället.
I avhandlingen kan man se en tendens bland informanterna att engagera sig aktivt i grupperingar som finns utanför det traditionella kommunalpolitiska ramverket. Med detta menas att de inte deltar i organiserade
invandrarföreningar med politiska mål men att de ingår i olika inofficiella
sociala nätverk som kan ha stor betydelse för medlemmarnas interaktion
med eller avståndstagande till det övriga samhället.

Relationen mellan individ och struktur
Avhandlingen har undersökt både kommunalpolitisk struktur och individuell medborgarnivå. Det blir nu viktigt att koppla ihop dessa två för att se på
den relationella utvecklingen över tid.
För att erbjuda en förklaringsmodell för relationen mellan individoch strukturnivå i Botkyrka kan det vara fruktbart att se den historiska
processen här som en slags dubbel trappkonstruktion.
Den kommunala invandrar- och integrationspolitiska strukturen
försöker under den studerade tidsperioden att nå ut till de invånare som de
bedömer har ett behov av hjälp med att inkluderas och integreras. Detta
sker enligt en historisk utveckling där man i olika stadier definierar nya
grupper med särskilda behov. En politisk precisering sker.
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I preciseringstrappans första steg riktades insatserna till invandrare, i andra
steget skilde man på invandrare och flyktingar och i tredje steget blev
kommunen genus- och åldersmedveten. I takt med detta definieras de mest
utsatta grupperna i lokalsamhället. I trappans topp, i slutet på den undersökta tidsperioden, kan man se tendenser till att denna grupp är muslimska
invandrade kvinnor. Här sker en kommunal kategoriseringsmekanism utifrån etnicitet och kön.

TID
Inv.
enligt
kön,
ålder,
religion

Invandrare/
flyktingar

Invandrare

POLITIKENS PRECISERING

Undersökningens

resultat

visar

dock

att

de

kommunala

integrationspolitiska målen och de praktiska insatserna till stor del verkar
sakna betydelse i informanternas liv. Politikens precisering har alltså inte
fått avsedd effekt för de individer som inom politiken anses stå längst
utanför

samhället.

Vissa

kommunala

integrationsprojekts

mindre

framgångar, som till exempel de nådda inom Fittjasatsningen, bygger på

272

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

delaktighet och medborgerlig aktivitet inom det traditionella, kommunala
invandrarpolitiska ramverket.519
Förutom den koppling som finns med kommunen genom de två nätverkens träffpunkter på öppna förskolan och på föreningen, som alltså inte
är delar av den centrala kommunala integrationspolitiken, så har majoriteten av de intervjuade kvinnorna liten eller ingen kontakt med kommunala
integrationsfrämjande verksamheter.520 Däremot har informanterna god
kontakt med kommunens icke-specifika invandrarpolitiska delar: de bor i
kommunala bostäder, deras barn går i kommunala skolor och de utnyttjar
den allmänna kommunala servicen vid till exempel vårdcentralen och försäkringskassan. Samtliga informanter röstar i valen.
Kommunala invandrar- och integrationspolitiska satsningar är inte
viktiga i deras vardagsstrategier för att skapa social och politisk inkludering
eller marginalisering. Detta märks genom att de inte har varit involverade i
kommunala integrationsprojekt eller kulturfrämjande verksamhet. Detta är
inte ett resultat av passivisering utan snarare ett tecken på låg tillit till eller
ett ointresse för integrationspolitiska beslut och agerande.
Icke-engagemanget (det som från kommunalt håll riskerar tolkas som
brist på delaktighet) i det invandrarpolitiska systemet är också ett tecken på
en ännu viktigare integrationsaspekt. Kvinnornas intresse och engagemang
riktas nämligen åt ett annat håll, bort från Botkyrka kommuns invandrarinsatser. Informanterna är i stället delaktiva i sociala nätverk, både på lokal
Se Hosseini-Kaladjahi (2002b) och (2003).
Denna avsaknad av deltagande i kommunala integrationsprojekt framgår systematiskt i berättelserna när kvinnorna talar om sin vardag och är inget som jag specifikt frågade om under samtalens gång. Risken att jag har provocerat fram sådana
svar och därmed varit medskapande i materialet är liten. Det ska understrykas dock
att viss begränsad kontakt sker mellan några av kvinnorna och specifika integrationspolitiska verksamheter. Några informanter i den äldre generationen berättar
om begränsad kontakt med Medborgarkontoret, detta för att de till exempel kan få
hjälp att översätta svenska blanketter till sitt eget språk. Likaså var vuxenverksamheten på öppna förskolan under 1990-talet finansierad av Blommanpengarna under
en begränsad tid. Dock avslutades detta och finansiering samt organisering skedde
sedan återigen via vanliga kommunalpolitiska kanaler.
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nivå och till viss del på en internationell nivå. De agerar strategiskt i sin
vardag på andra samhälleliga områden än i den invandrarpolitiska via organiserade invandrarföreningar. Denna individuella aktivitet verkar till stor
del vara osynligt just för kommunpolitikerna. Det som sker i kvinnliga sociala nätverk tenderar att uteslutas ur den centraliserade kommunala invandrarpolitiska apparaten, eftersom den inte uppmärksammas.521

"vi"

Organiserade
invandrarföreningar
(manliga
kollektiv?)
Informanterna

Enskilda
inv.
kvinnor

Sociala nätverk
som bildas
nationellt (på
föreningen eller
vid öppna
förskolan)
eller internationellt (släkt,
vänner i ursprungslandet)

KONTAKT MED KOMMUNEN

Kvinnorna som är avhandlingens informanter har kontakt med kommunen,
men bara den ”traditionella” kommunala strukturen som alla medborgare
har på ett eller annat sätt. De har ingen eller väldigt lite kontakt med den
specifikt mot invandrare riktade centrala integrationspolitiken.
Detta är anmärkningsvärt, eftersom de enligt kommunens perspektiv
som invandrade muslimska kvinnor borde vara de som behöver sådana
insatser mest. Kvinnorna formerar sig inte på det sätt som invandrarpolitiJag har tidigare försökt diskutera detta genom att använda begreppet osynlig
aktivitet i Folkesson, Klara. ”Invisible Activity: The Case of Muslim Women Migrants in Fittja, Sweden” i Eckhardt, Frank och Eade, John (red.) The Ethnically
Diverse City. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2011: s. 115-140.

521
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ken utgår ifrån att de borde för att vara delaktiga och ha inflytande. Det
här visar också att integrationen inte automatiskt ökar ju längre man bor i
det nya landet. Här spelar individuella identifikationer och strategier roll.
Empirin visar att den kommunala politiken som riktar sig till kvinnorna ser dem i stor utsträckning som problem. I samband med den radikala islamismens tillväxt och fokuseringen av islamska kvinnor som problem
har det skett en religiös upptrappning, särskilt inom den yngre generationen. En symbol för denna förändring är att fler av de yngre kvinnorna börjat använda slöja. Det är möjligt att framväxten av en problembild i den
kommunala strukturen, som målar ut den radikala islamismen som negativ,
har bidragit till att förstärka denna grupps utanförskap och på ett sätt
styrkt kvinnorna i deras val att bära slöja.

Sammanfattning
Invandrar- och integrationsfrågor är komplexa. I politiska, forskningsmässiga och mediala diskussioner under olika tidsperioder så förekommer
mängder av diskussioner som krockar i jakten på lösningen till hur migranter och det som ibland kallas majoritetssamhället bäst ska anpassas till varandra och varför detta bör ske. Likaså vad som ska göras för att uppnå en
sådan situation, när detta bör göras, vem som ska göra vad, och vilket ansvar som vilar på de inblandade. Ämnet behandlas utifrån en stor mängd
teorier och resonemang, både i mångvetenskapliga, politiska och mediala
sammanhang. Det blir lätt oöverblickbart. Detta beror dock på att invandringsprocesser och dess samhälleliga följder är komplicerade fenomen som
inte enkelt låter sig sammanfattas:
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Den som till äventyrs tror att integration rätt och slätt betyder ömsesidig
anpassning mellan invandrade och infödda individer gör det lätt för sig.
Om människor vore atomer, med lätt identifierbara egenskaper som
kön, ålder, utbildning och yrke, som kan sväva fritt i en likformig nationell miljö, ja då behövde integrationsfrågan knappast vridas och vändas
på i det oändliga. Men nu har invandrare olika kulturella bakgrunder
och etniska tillhörigheter och infödda hör hemma i olika miljöer med
varierande förutsättningar och traditioner. Detta är förstås självklarheter
men frågan är om konsekvenserna av det självklara alltid beaktas. Låter
det invecklat? Rätt uppfattat!522

Ovanstående citat är träffande i sitt sätt att se på integrationsproblematiken, men det saknar dock några dimensioner som jag skulle vilja lägga till.
Det komplicerade i invandrarfrågor härrör inte bara ur det faktum att kulturella förutsättningar och etniska identiteter skiftar, eller att de ovan kallade infödda kommer från olika miljöer. Det är även så att majoritetssamhället inte enkelt låter sig sammanfattas som en mängd grupper bestående
av infödda från skilda miljöer. Även det består av mängder av individer
med skilda kulturer, etniciteter och bakgrunder och skiftande identiteter
som därmed har olika inställningar och åsikter till andra människor beroende på kontext och tid. Vilka är invandrare? Vad är det att vara svensk?
Gränserna mellan olika grupper – må de vara sociala, etniska, religiösa eller
kulturella– är flytande och skiftande i sin karaktär. Det sociala samhället
förändras under historiens gång och beroende på situation.
Den här studien har rört sig i och kring denna invecklade problematik. Avhandlingen har undersökt den invandrarpolitiska utvecklingen på ett
lokalt plan under en begränsad historisk period. Mer specifikt så har den
försökt belysa invandrar- och integrationsfrågor ur flera olika perspektiv
för att ge en så dynamisk bild som möjligt.
Carlson, Benny (2010) ”Somalier i Minneapolis och andra goda historier” i
Sandelid, Clara och Ådahl, Martin (red.) Lyckad invandring. Tio svenska forskare
om hur man når framgångar. Stockholm: Fores.

522
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Det viktigaste i avhandlingen har varit att kombinera ett strukturellt perspektiv med ett individuellt och att sätta in inkludering och marginalisering
i ett stort kontextuellt sammanhang där hänsyn tas till plats, tid och relationen mellan lokal politik och lokala invånare. Denna kontextualisering är
ett sätt att försöka hitta ny förståelse för migrationsprocesser och det är här
avhandlingen kan bidra till aktuellt forskningsläge.
Avhandlingen har visat hur en skiljeprocess till viss del har präglat
relationen mellan Botkyrka kommun och invandrade invånare under den
studerade tidsperioden. Kommunens intentioner att närma sig migranterna
och att minska deras utanförskap har på grund av omedvetna värderingar
kring svensk etnicitet tenderat att återskapa strukturella politiska kategorier. Under perioden har man från kommunens håll tolkat detta som ett minoritetsproblem, utan koppling till diskursiva processer i hela samhället.
Avhandlingen visar även på hur kommunen, trots att de lägger stor
vikt vid medborgardelaktighet och dialog, till stor del baserar politikens
uppbyggnad på expertutlåtanden i olika rapporter. Denna grundläggande
del av de nordiska ländernas välfärdsprojekt har kritiskt diskuterats av
andra. Expertutlåtanden utgör ofta försanthållna grundpelare som politik
och byråkrati sedan byggs upp omkring.523 Teorin om integration som
funktionell sammanhållning präglad av harmoni i diversifierade samhällen
skapar integrationspolitik som inte nödvändigtvis har en motsvarighet, eller
möter de verkligen behoven, i mångfaldssamhällenas sociala verklighet.524
Från individuellt håll verkar inkludering och marginalisering handla
till stor del om en mängd olika sociala och ekonomiska faktorer som framförallt praktiseras i subjektiva, personliga vardagsval. I ett subjektivt perSe till exempel Lundqvist, Åsa och Petersen, Klaus (red.) (2010). In experts we
trust: knowledge, politics and bureaucracy in Nordic welfare states. Odense: University Press of Southern Denmark.
524
Engbersen, Godfried (2003)”Spheres of integration: Towards a a Differentiated
and Reflexive Ethnic minority Policy” I Sackmann, Rosemarie, Peters, Bernhard &
Faist, Thomas (red.) Identity and integration: migrants in Western Europe. Aldershot, Hants: Ashgate, s. 59-76.
523

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I 277

spektiv framträder tydligt hur politiska kategoriseringar och begrepp inte
alltid överrensstämmer med de sorteringsmekanismer, identifikationer, i den
individuella och subjektiva vardagen. På individuell nivå har avhandlingen
inte funnit någon enhetlig ”invandrarkultur” eller en kollektiv grupp av
”invandrarkvinnor”.
Alltså går det att definiera ett slags icke-möte som har skett över tid
mellan den kommunala invandrarpolitiska strukturen och invandrade individer bland kommunbefolkningen. Relationen mellan struktur och individ
här verkar ha kännetecknats till stor del av krockande perspektiv, trots att
både kommunen och många informanter verkar sträva efter samma sak: en
jämlik mångfald.
Det avhandlingen har lagt fram som bland det viktigaste för att förstå de sociala, politiska och samhälleliga konsekvenserna av olika invandringsprocesser är att konstruktioner av etnicitet och kultur bara är en del av
dynamiska identitetsprocesser hos olika individer och grupper där flera
andra hos respektive individ prioriterade identifikationer ingår.
Denna mängd av skiftande individuella identiteter har betydelse för
samhällets maktdynamik. Subjektiva föränderliga processer av vem-är-jagjust-nu-i-kontrast-till-andra kan påverka olika nivåer av inkludering och
marginalisering. Agerar jag så här i den här situationen på grund av att jag
identifierar mig som till exempel förälder, som äldre, som yngre, som kvarboende eller som återvändande? I vilken grad, om alls, kopplas situationsbunden identifikation ihop med etnicitet?
Det etniska antas vara viktig för migranter inom den lokalpolitiska
strukturen, men visar sig vara mindre signifikant hos migranterna själva i
olika situationer. Detta har avhandlingen visat.
Är det jämlika mångkulturella samhället möjligt? Som inledningen
och forskningsläget har betonat tenderar mångkulturalism som utopisk
ideologi sällan gå att realisera samhället eftersom många som strävar efter
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mångkulturell jämlikhet verkar arbetar för detta inom ett (dolt) system av
rangordnade olikheter.
Eftersom upplevelsen av och konstruktionerna kring etnisk differentiering är politiskt återkommande innebär det också att etniska minoriteter
kontinuerligt tvingas inordna sig medan de etniska majoriteterna inte alls
behöver förhandla sin egen identitet.
Ett exempel på detta är till exempel enklaver av specifika etniska
minoriteter i New York, där varje grupp lever och verkar huvudsakligen
inom de egna föreställda och faktiska geografiska gränserna.525 Ett annat
exempel är de etnifierade processerna som kännetecknade situationen för
svenska emigranterna i Amerika under 1800-talet. I utvandrarstaden Chicago var svenskghetton vanliga under 1800- och 1900-tal. Dessa var dock
relativt allmänt betraktade som positiva i jämförelse med andra etniska
grupperingar eftersom den svenska etniciteten stod relativt högt i kurs på
den etniska ordningen. Exempelvis så ville amerikanska familjer generellt
sett hellre anställa svenska pigor än kvinnor från andra länder.526
Olika samhällsprocesser i skilda geografiska och historiska kontexter
verkar uppvisa samma mönster av uppdelning i enlighet med de rådande av
majoritetsetniciteten definierade hegemoniska grupperna. Minoritetsinordningen kan se olika ut beroende tid och rum men den hegemoniska majoritetsetniciteten verkar vara allestädes närvarande.
För att förstå detta upprepade mönster av ojämlikhet och dess konsekvenser för olika former av diversifierade samhällen så bör man fortsätta

Se till exempel Binder, Frederick M. & Reimers, David M. (1995). All the nations under heaven: an ethnic and racial history of New York City. New York:
Columbia University Press. Se även Aytar, Volkan & Rath, Jan (red.) (2012). Selling
ethnic neighborhoods: the rise of neighborhoods as places of leisure and consumption. New York, NY: Routledge.
526
Se Beijbom, Ulf (1995). Mot löftets land: den svenska utvandringen. Stockholm:
LT. För genusperspektiv på utvandringen se till exempel Beijbom, Ulf (2006). Utvandrarkvinnor: svenska kvinnoöden i Amerika. Stockholm: Norstedt och Kälvemark, Ann-Sofie.”Utvandring och självständighet. Några synpunkter på den kvinnliga emigrationen från Sverige” i Historisk tidskrift 1983:2, s. 140-174.
525
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att kritiskt granska hegemonier och uppdelningar inom skilda kontexter.
Trots den omfattande mängden undersökningar som existerar i ämnet, så
finns många frågor kvar för framtidens forskning.527
Likaså finns mycket praktiskt politiskt arbete kvar att utforma för att
söka skapa en hållbar utveckling präglad av jämlikhet i mångfaldssamhällen, om det är möjligt. Det har argumenterats att en postrasialiserad framtid
kan vara möjlig om vi lär oss av historien och medvetet reflekterar över vår
humanism.528
Ett steg mot en sådan utveckling kan vara en breddning av de politiska perspektiven. Invandrarpolitisk utformning gynnas av kritiskt självreflexivt innehåll, visar både den här avhandlingen och annan forskning.
Kanske kan Botkyrka kommun vara en föregångare inom detta område? I
några av de till dags dato mest aktuella kommunala riktlinjerna för etnisk
mångfald i Botkyrka konstateras det att:

För nya forskningsperspektiv på migrationsstudier, se till exempel Foner, Nancy,
Rumbaut, Rubén G. & Gold, Steven James (red.) (2003). Immigration research for
a new century: multidisciplinary perspectives. New York: Russell Sage Foundation.
En nytänkande forskargrupp är historiker i USA som sedan några år börjat använda
sig av kulturgeografernas kartsystem/databaser GIS för att kunna kartmässigt etablera boendemönster eller förflyttningar av grupper i enskilda fall över tid och på
det viset få en tydlig visuell dimension på urban historia. Denna så kallade historical
GIS anses tydliggöra och öka förståelsen för historiska processer hos olika grupper
av storstadsbor. Se till exempel Social Science History. The Official Journal of the
Social Science History Association. Special Issue: Historical GIS and the Study of
Urban History. Durham, NC: Duke University Press. Volym 35, nr 4/2011.
528
Se Eze, Emmanuel Chukwudi (2001). Achieving our humanity: the idea of a
postracial future. London: Routledge.
527
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Behovet av att kategorisera människor, och svårigheten att se den enskilda individen bakom förutfattade meningar, skapar hinder och säger
mer om vilka attityder som präglar samhällsklimatet än om den faktiska
verkligheten. Om alla kommuninvånare ska känna sig delaktiga och
jämlika i kommungemenskapen behöver vi skapa ett klimat där invånarna kan ge svenskhet en bredare definition och helt enkelt släppa in
det mångkulturella som en del av vad det innebär att vara svensk.529

Kommunen visar upp ett medvetet förhållningssätt till den egna, interna
verksamheten och talar om att göra synliga de inre strukturerna som riskerar att skapa dold diskriminering. Framtiden får utvisa om de kommunala
diskurserna och den politiska praktiken kommer följa den nya retoriken
och vilka samhällseffekter detta skapar.
Den invandrar- och integrationspolitiska utvecklingen framåt verkar
ofta vara tvetydig. Avhandlingen har framförallt sökt visa på detta, det
komplicerade och motsägelsefulla i invandrarpolitik och i individuell medborgerlig identitetskonstruktion. Det handlar om mer än förenklande dikotomier som integration - segregation och utanförskap - delaktighet. Den
historiska utvecklingen går inte att sammanfattas i svart eller vitt och
kommunen kan inte klassas som antingen tolerant eller diskriminerande
lika lite som människor enkelt kan sammanfattas till enbart svenskar eller
invandrare.

529
Riktlinjer för etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering. Botkyrka kommun, Kommunledningsförvaltningen, 2006. http://www.botkyrka.se. Hämtad fil:
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun och politik/Riktlinjer
för mångfald mot diskriminering.doc; s.3.
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8

ENGLISH SUMMARY

Introduction
After World War II, Sweden has become an increasingly heterogeneous
country consisting of a multitude of cultures, religions and ethnicities due to
a continuous incoming flow of migrants from other countries. The 1950s
and 1960s were dominated by labor immigration, the 1970s through 1990s
saw vast numbers of refugee and next-of-kin migrants arriving, and from
then on there has been an increase in so called ”second” and ”third” generation immigrants. At the end of 2008, 14% (1,3 million of ca 9 million) of
all inhabitants in Sweden were born in another country, which is quite a
large number seen in an international perspective.
The aim of Swedish national and local policies regarding immigrants
during this time has changed from focusing on immigrant assimilation in
the earlier decades to immigrant adjustment in the early 1990s, into immigrant integration in the latter 1990s. Since circa 2006 focus is put on democracy and citizenship, rhetorically avoiding ethnical differences. Today,
Swedish politicians often describe the country as being ”multicultural”,
however without reference to what this actually means in the day-to-day
practice of Swedish citizens with regards to power, hegemony and hierarchies of gender, ethnicity, religion, class etc.
However, a negative attitude towards certain incoming ethnic groups
becomes evident when studying Sweden’s past. Immigrants’ stigmatized
roles as strangers and representatives of ethnic otherness are visible all
throughout the 20th century. They have been used as a symbol of what is
unknown, in contrast to a perceived sense of natural community or national
identity among Swedes.
Immigrated women and men are often looked upon in the media and
in public discourses as a homogenous mass with either dangerous or exotic
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characteristics, a stereotypical phenomenon criticised for being among other
things a “Swedish orientalism”. It is argued that after 9/11, the focus has
shifted as to where a majority of people in the Western world associate
danger and difference among immigrants to an ethnical and religious specific image of the Islamic fundamentalist. Widespread discursive views on
Muslim men depict them as patriarchal oppressors while Muslim women
often are stigmatized as anonymous, subordinated victims.
A complex situation has arisen in the wake of this development. State
and municipal policies with the aim of aiding immigrants into the Swedish
society and promoting integration have been relatively unsuccessful in
achieving substantial results. According to research several policies and
political practices are in fact risking to increase segregation and political/social division. Sweden today is a divided country, argued by some to
consist of palpable racialized boundaries which create division by implicitly
differentiating between a majority ”us” and an immigrant ”them” with
regards to (imagined) biological, ethnical and cultural characteristics.
The above raises important questions about the relation between individual citizen’s agency and political structure as well as the interplay of
migration, gender and religion. It also emphasizes the need to study processes of structural definition over time to reveal categorization, hegemonic
power and stereotypes in the production and reproduction of political categories.

The study
This thesis is a historical case study of one of greater Stockholm’s suburban,
immigrant-dense areas, namely Botkyrka municipality. It focuses on the
relationship between individual, subjective agency within the immigrant
population and local, political structures in order to understand the increasing segregation and discrimination of immigrants in Sweden in the light of
numerous political goals trying to achieve tolerance and equality among all
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of the country’s citizens. The study focuses on the time period between
1972 and 2002.
The thesis main problem centers on the relation between individual
and political structure on a local level, during the above described dynamic
time period in Sweden. The purpose of the thesis is to contribute to the vast
research field of migrant and ethnic studies, by examining several dimensions at once: the individual, the structural, the local and the historical. The
thesis aims to widen perspectives on questions regarding inclusion and marginalization among migrants living in Sweden. The thesis’ basic hypothesis
is that the wide-spread discursive image of the “passive” immigrant woman
is a stereotypical category that hides complex and diverse subjective everyday realities. The thesis intends to shed light on different meanings of inclusion and marginalization by comparing individual and political levels.
The thesis is based on two different kinds of empirical findings. The
first material consists of historical narratives of nineteen Muslim women
living in the geographical region studied and their own perceptions of inclusion and marginalization. The second material consists of political documents regarding immigrants that can be found in the archives of Botkyrka
municipality. In this way, individual identification is contrasted against
political discourse. Questions that the thesis raises in order to guide the
research process are:
• How do migrants talk about and describe their every-day life in a
suburban, big-city area? What perspectives do they apply?
• What does inclusion and marginalization mean to individual migrants on a municipal level during the time period studied?
• How do these individual views relate to political influence and
power?
• How has a municipal political organization defined central terms
and terminology regarding local immigrant and integration politics and policies? What meaning do these terms hold?
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• What results did the municipality expect to achieve through its
immigrant and integrations politics during the time period studied?

Personal stories of women migrants
The interviewed women all reside in the housing estates in Northern Botkyrka, in the area of Fittja. The women are all participants of two different
social networks connected to public meeting places in the local area.
One network meets in the local venue of a civil association. The central meaning of the association is for the women that it is a place where
they can meet and discuss their lives and current affairs. They also have
activities such as sowing, baking and exercise classes. The association is not
centered specifically on immigrant-related issues, i.e. it was not formed in
order to promote or influence only questions regarding migrants.
The women who meet at the association’s premises are Muslims who
came to Sweden in the late 1970s or early 1980s from the Turkish rural
areas of Konya. Eight of them are Kurds. Most of the women in this social
network are in their 40s or 50s, married and have children. Several women
here are illiterate, and almost all of them cannot speak Swedish and are
unemployed. The women meet here during the day because it is a venue
close to their homes, and its members have come to consist of women of
Islamic faith. It is one of few places in the neighborhood where Muslim
women can socialize in an all-female surrounding. This network consists of
ten women and is referred to in the thesis as the older generation.
The other network centers on the Swedish informal gatherings for
mothers or fathers on parental leave with young children, found in several
areas of all Swedish municipalities and known as “open preschool”. It is
also based on voluntary participation and exists to offer support, social
interaction and information to parents who stay at home with their chil-
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dren. Fittjas open preschool offers activities for children, information about
parenthood and social interaction with other parents.
Most of the women in this group are in their 20s or 30s, married and
have one or two children. They come from Turkey, Somalia, Bangladesh,
Pakistan and Uzbekistan. Their time spent in Sweden varies from more
than a decade to just a few months. This network consists of nine women
and is referred to in the thesis as the younger generation. During my visits
at the open preschool, only women were present.
In the open preschool in Fittja, the employees have for a long time
been giving weekly classes in what they call “Swedish Studies” to assist and
help immigrant women to learn not only the language but also to understand how local administration functions. These classes are very popular
among the preschool visitors.
In the following text, I will pinpoint some important factors about
the women in both networks that have been revealed in their narratives.
Motherhood is something that all of the interviewed women in
both networks have in common, and it is the one factor that they all return
to during the interviews as being the most important in their lives. All of the
interviewed mothers in both networks state that life choices of migrating,
searching for employment (or not) and partaking in the surrounding society
has much to do with their children. As one of the women’s main aims in life
is to give their children a better life than they themselves have had, the
children motivate the mothers to contact for example The Employment
Service or different schools. Through motherhood as an incentive, the
women connect with different structural institutions and other Swedes in
everyday practice.
The majority of the interviewed women in both networks state that
covering with a veil or hijab makes them feel more secure and respected
than they would feel if uncovered. Wearing a headscarf give many of them
a sense of both security and freedom. Several of the women, in both genera-
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tions, have chosen to start wearing hijab as adults, after moving to Sweden.
For them this is an individual choice. It is a way to identify with tradition,
react to stereotypes and to strengthen their own identity. The thesis underlines the fact that for these women, choosing to wear a veil can be regarded
as a strategic move of identification in a secularized western world. This is
particularly evident in the younger generation, where Muslim women who
are relatively integrated in society by comparison to the older generation
(meaning that they are employed, speak Swedish and are educated) grow
closer the Islamic community. In this case, a process of individualization
leads to participation within a religious collective. It can be interpreted as a
process of conscious religious radicalization happening among the women.
It seems to be important for all of the interviewed women, independent of whether they wear hijab or not, to stress this individual choice when
interacting with Swedes, and to alter perceptions of the headscarf being a
suppressing necessity. This reaction points to the fact that they are aware of
discursive stereotypes of Muslim women that exist in society.
Several of the women in the open preschool are critical towards
Swedes views on veiled Muslim women, and some of them have been in
situations where they feel that they have been treated badly just because of
the hijab. In the older generation, the differences regarding hijab seem to be
more within the group itself, as a minority of the women who do not cover
often are questioned by the others. There appears to be a power struggle
between the majority who wear veils and those few who do not, where the
latter are accused of sinning. In the older generation, there is a strong internal group identity that is based upon the women’s collective memories of
traditional life in Kurdistan. This process of traditionalization has developed over a long time-period and the equivalent cannot be found in the
younger generation, where the women have met during a shorter time and
come from different countries of origin.
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Employment-status differs within each network. A number of the
women in the older generation have been employed part-time at some
point, usually within different family-operated restaurants or within the
labor market as cleaners. Most of them found employment through social
ties or family connections. Today, however, they experience that demands
on employees have increased so even the most unskilled jobs require a higher level of spoken Swedish and reading skills. Others have never been employed after moving to Sweden. In the older generation, several women
have been seeking employment for more than a decade without success but
still continue as it is one of their greatest desires. One out of all the interviewed women in the older generation has a full-time job at present.
Amongst the women themselves, there are different views on why
they continuously end up in unemployment, in spite of efforts to enter the
job market. Some mean that it is because of discriminatory systems, where
covered women are not given a chance.
Other state the opposite, that unemployment has to do with how
they present themselves as Muslim women. They mean that more traditional attire makes it harder to get in contact with employers. Several women
stress the point that Muslim women have to make the most out of their
covered appearance, for example with pretty scarves and nice clothes, in
order to compete with non-covered Swedish women. In the younger generation, almost all of the women are employed full-time when not on parental
leave. The woman who does not have employment has chosen this actively,
as she is planning leave Sweden in order to move with her family to their
country of origin.
Several of the women criticize the social and structural development
during the past twenty years. The women who have resided in Fittja for a
long time, in both networks, state that the living environment was better
when the area was not so diverse. They mean that the change towards an
almost all-immigrant neighborhood has brought with it negative conse-
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quences such as less contact with Swedes and a poorer quality of service at
local institutions like the Health Care Centre.
The men and husbands are remarkably absent in the interviews with
the women. Discussions on the veil, for example, center around what the
individual wants in relation to cultural tradition or to religious beliefs, but
not on the opinions of spouses or husbands. When asked to describe their
spare time and social ties, most women point to the company of (female)
friends, to their children or to the whole family as a social unit. Most of the
women’s husbands are employed, working long hours, and they seem therefore not to be involved in the different networks at all.
The interviews with different Muslim women in Fittja highlight both
similarities and differences within and between the two different networks.
The women clearly underline the presence of individual agency in their
everyday lives, and the many of them do not identify with the image that
exists of them and of their home community. They are all quite active
within the local space and within female networks. In varying degrees, the
all take part in society. This, however is seldom a result of participation in
immigrant-focused projects and initiatives but rather a consequence of being a parent and a part of a local, social network. The interaction that takes
place between the women and the surround municipal structures is based
on their every-day identifications. This identification seems to seldom have
ethnic content.

Local, political development
When examining municipal, political material from Botkyrka from 1972
and onward, it becomes apparent that the municipal organization has gone
through many changes during this time in regard to immigrant and integration-related issues.
Several different political and practical instances have been set up, all
designed to aid immigrants in their contacts with local and state authorities,
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to spread helpful municipal information in the local neighbourhoods and to
work towards a better understanding between Swedes and the immigrant
population. The municipal government in Botkyrka has since the beginning
of the 1970s been very active in its immigrant politics to include newcomers
and help them take part in municipal employment, welfare-projects and the
community in general. There has been no lack of involvement in immigrantrelated issues regarding this area within the local political system. State and
municipality alike have greatly invested economically in trying to promote
equality and diminish segregation and discrimination. The Immigrant
Council was started in 1976 to give advice on and coordinate questions
regarding the immigrants’ situation; the Immigrant Commission was set up
in 1977 to evaluate municipal immigrant-related service; and the municipal
political organ the Immigrant Board was founded in 1980 as a result of the
commission’s report-findings that municipal immigrant-activities needed to
be extended further.
In 1984, a formal state decision said that all Swedish municipals were
responsible for the reception of refugees living in their geographical area.
On a local level, this led to an increase in refugee-related matters on Botkyrka Immigrant Board’s political agenda.
In 1993, the municipal Board of Directors had a formal evaluation of the
municipal reception of refugees and the local translator services done. Its
findings were that via changes, much could be done to further streamline
municipal immigrant issues. Above all, the results showed that the municipality would benefit greatly if immigrant political activities and their practical implementation were redirected organisationally into other already existing municipal managements. As a result, the Immigrant Board was terminated and the immigrant-issues were centralized to the Boards of Directors.
Questions concerning immigrants were prepared for the board by the Immigrant Preparation. In 1996, an Immigrant Council was reinstated, as a a
place of discussion for local politicians and immigrants alike. During the
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beginning of the 1990s, an increased emphasis was put on integration as
opposed to the notion of adjustment of immigrants (=assimilation) in the
political agenda. In 1998, the Immigrant Preparation was turned into the
Integration and Democracy Preparation, marking a new turn in immigrantrelated political rhetoric. During the 1990s, the input of documents from
different immigrant groups themselves increase into the Municipal Board of
Directors, often filled with critique against the municipal politicians for lack
of involvement or lack of funding for immigrant-related organisations.
In 1996, Northern Botkyrka was defined by the Swedish government
as a ‘vulnerable’ area and was therefore the focus of several integrationpromoting projects.530 Between 1996 and 2003, the municipal received a
total of 184 million SEK (roughly 26 million USD) in order to improve the
quality of life for its immigrant citizens by among other things lowering
unemployment, increasing education, increasing neighbourhood safety etc.
The local, municipal government in Botkyrka has since the beginning
of the 1970s obviously been very active in its immigrant politics to include
newcomers and help them to take part in municipal employment, welfare
projects and the community in general. There has been no lack of involvement in immigrant-related issues regarding this area within the local (or
national) political system. Indeed, the state and the municipality have invested greatly with work and funding in the goals of immigrant-adjustment
and later, integration. Still, the goals remain to a great degree unobtained.
Why is this? What these local, political actions reveal about the development of Botkyrka municipal discourses on immigrants, on Swedes, and of
the political perceptions of multiculturalism and integration?
Most of the immigrant-related political questions and issues in the municipal political material are focused on a variety of kinds of problems;
During the 1990s, the Swedish government defined a certain amount of areas in
different parts of the country as vulnerable, i.e. income-weak and high in unemployment. All of these were suburban areas close to bigger cities or towns, also
holding a great number of immigrant citizens.
530
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economic or social predicaments of municipal neighbourhoods in the
1970s, refugee-oriented difficulties of for example post-war traumas, lack
of housing and unemployment in the 1980s and questions of lack of integration among immigrant groups -followed by suggestions of practical action in the 1990s.
Not all documents are focused on difficulties. Several underline the
need for municipal employees, both politicians and civil servants, to understand the immigrant groups and to better be able to meet their needs as
citizens in the local community. Large amounts of money are earmarked
during the whole studied time period to facilitate immigrant’s transition
into the Swedish society, and at several times, funds are set aside internally
within the municipal for employees to further educate themselves to meet
this demand. They are educated in ‘Immigrant Studies’ on at least one occasion.
In general however, the majority of documents can be seen as displaying a differentiation between what is perceived as ‘Swedish’ and therefore desirable, and what is different in a negative sense. There is an underlying sense of division in the political documents, whether they are focused on
problems or underline the need to understand immigrants better. The municipality divides the immigrants into different ethnic groups, and center
their politics on this categorization.
Integration, in the political development described above, has
evolved as a terminology designed to underline and facilitate individual
adjustment among immigrants (compared to the term of assimilation earlier
used politically in Sweden). However, it remains far from an equal. Immigrant politics continue to categorize and create a non-transcendable difference between those who design and decide politics and those who receive
them. This difference is relatively unchanged over time, and varies only in
ethnic content. Immigrant issues have not been and are not now part of the
mainstream political discourse in Botkyrka; this in itself is an indication of
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that immigrants and Swedes are not viewed upon as equals in the local
political arena and that this division is historically reproduced.
Immigrant women did not appear on Botkyrka’s political agenda
until the early 1980s. Before that, the municipality seems to have viewed the
immigrant inhabitants as a gender-neutral, or rather all-male, collective.
The municipal politicians did not differentiate between sexes before this
time. The first document regarding women only is an appeal in 1982 from a
civil servant to receive municipal funding in order to gather immigrant
women in a local culture association.
Later, in 1989, the Immigrant Council proposes a new immigrant political program which is accepted and implemented in the municipality. It
stresses equality, freedom of choice and interaction with the surrounding
community. It also stresses that equality between immigrant men and
women must be “upheld at the level of basic Swedish values”. It does not
specify what these values are. The same program states that Botkyrka now
is a multicultural society and it concludes by stating that differences exist in
the group of immigrants, and that each group has its own difficulties during
the establishment into Swedish society. One of the groups is immigrant
women who, according to the program, “live under extensive personal demands as they have sole responsibility for husband, children and home
while often being uneducated analphabetics”.
During the 1990s, municipal immigrant politics were directed more
specifically at different immigrant groups, immigrant women being one of
them. Projects were designed to aid certain ethnic women groups, for example a culture project aimed specifically at helping Kurdish women to
break their isolation in the local society.

Conclusions
One problem with the policies of a heterogeneous society is categorisation,
where the notion of ethnically and culturally unchanging collectives imply
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permanent differences and division. Mainstream multicultural discourses
are often based on the assumption that human beings have static cores that
are complete and everlasting. Through this perspective, different groups are
identified and understood as separate entities defined by race, ethnicity,
class or other categories. The multiculturalism connected to such mechanisms of classification is common in modern, democratic societies like Sweden and has become a way for society’s institutions to handle a great variety of people. Social welfare is built up around the notion that natural
group formations take place and that the differences between the groups are
everlasting. It has been argued that the Swedish culture is hardly ever
viewed upon by the political authority as one of these different groups. It
has also been argued that differences in society cannot be governed by ideas
of dominant homogeneity in the structural political system, as this only
creates more social division.
The research put forward in this paper shows the same kinds of results. Botkyrka municipality has been innovative and progressive in their
well-meant hard work to achieve integration among migrants in the municipality. The municipality has, none the less, a history of institutionalizing
certain inherent values in their politics that are understood, and also unquestioned, as desirable. In general, the majority of documents can be seen
as displaying a differentiation between what is perceived as ‘Swedish’ and
what is not. The municipality divides migrants into different ethnic groups
(and/or gender and age groups), and centre their politics, policies and practical implementation on this categorization during the whole time period
studied. In spite of working for equality, the local political structure often
emphasizes its implicit views on the importance of difference and ethnical
hierarchy.
The interviews point to the fact that the experience of being a migrant, a
woman, a Muslim, a wife and a mother etc. can vary depending on context
and situation. Ethnicity and religion are not always at the forefront of iden-
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tification and sometimes other factors are more prioritized or more important when defining a self-image in relation to the major society or the
local political structure. Indeed, the narratives highlight both similarities
and differences within the networks interviewed. The women clearly underline the presence of individual agency in their everyday lives, and the majority do not identify with the existing image of them and of their home community. They are all quite active within the local space and within female
social groups, areas that are outside of the hegemonic immigrant-focused
political framework. The thesis argues that much of inclusion- or marginalization-promoting activity happen on an every-day basis in the individual
level. Non- ethnical factors are many times central to the women’s varying
degree of societal participation. The generational networks are important
places of social interaction where such activity is encouraged.
The thesis argues that equality of immigrants and integration, in the
sense of all people having the same rights and possibilities, is dependent on
locating and highlighting crossing points of power in society, and understanding that ethnic and gender categories (among many others) are not
fixed but rather fluctuating, constructive factors which change according to
time, context and situation. In this respect, this research follows the newer
theoretical tradition of intersectionality.
The thesis shows that ethnicity and gender are not always at the forefront of subjective identification among the interviewed women and often
other factors are more prioritized or more important when defining a selfimage in relation to the major society or the local political structure. This,
in turn has a direct impact on the individual degree of every-day strategic
inclusion or marginalization. However, ethnicity, culture and gender are in
almost all cases the focus of municipal immigrant -related politics.
Arguing that political and social inclusion and marginalization can be interpreted in different ways depending on whose perspective is applied calls
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for a critical questioning of the use of historically unchanged political terms
like immigrants and of the use of terminology like integration.
The thesis results show that migrant women in this case are an active
and heterogeneous group, many times only bound together by social ties.
The image and the perception of a homogenous group of immigrant women
is an identity placed on them by the political structure, which may have
little or nothing to do with the women’s processes of identification. The
thesis also shows that stereotypical categorization of immigrants is reproduced historically; even within a political structure that distinguishes itself
as equality-minded and multicultural aware, there can be implicit differentiations between the imagined “Swede” and the imagined “immigrant”.
Above all, the thesis underlines how difficult it is to capture individual and political processes in diverse societies. Migrant-related issues are
complex and elusive and personal identity is ever-changing in a dynamic,
globalized world.
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KÄLLOR OCH LITTERATUR

Intervjuer
Samtal med informanter på öppna förskolan, äldre generationen:
Ä1, genomförd 2008-09-15 (via turkisk tolk)
Ä2, genomförd 2008-09-17 (via turkisk tolk)
Ä3, genomförd 2008-09-17 (via turkisk tolk)
Ä4, genomförd 2008-11-13
Ä5, genomförd 2008-10-09 (via turkisk tolk)
Ä6, genomförd 2008-10-09 (via turkisk tolk)
Ä7, genomförd 2008-11-13 (via turkisk tolk)
Ä8, genomförd 2008-11-13
Ä9, genomförd 2008-11-26 (via turkisk tolk)
Ä10, genomförd 2008-11-26 (via turkisk tolk)
Samtal med informanter i föreningslokalen, yngre generationen:
Y1, genomförd 2008-09-17
Y2, genomförd 2008-09-17 (via turkisk tolk)
Y3, genomförd 2008-09-17
Y4, genomförd 2008-11-17
Y5, genomförd 2008-11-17
Y6, genomförd 2008-11-24
Y7, genomförd 2008-11-24
Y8, genomförd 2008-11-26
Y9, genomförd 2008-12-01
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Intervjuer med personalen på öppna förskolan, Botkyrka.
Genomförd 2011-11-23.
Intervjuer med personalen i föreningen, Botkyrka.
Genomförd 2011-11-24.

Otryckta källor
Botkyrka kommunarkiv
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges diarieförda handlingar 19712002
Invandrarbyrån -diverse handlingar 1972-1984
Invandrarrådets protokoll 1976-1979
Invandrarkommissionens rapport 1977-1979
Invandrarnämnden - ej diarieförda handlingar 1979-1987
Invandrarnämndens diarieförda handlingar 1980-1995
Jämställdhetsdelegationens handlingar 1983-1989
Fittjasatsningen, handlingar. Uppföljningsrapporter och information.
Verksamhetsberättelser. Botkyrka kommun 1971-1972
Beredningsprotokoll:
Invandrarberedningen 1995-1998
Invandrarrådets protokoll 1995-1998

Botkyrka kommuns författningssamling:
Riktlinjer för Invandrarråd 1976
Reglemente för Invandrarnämnden 1980
Regelmente för Invandrarnämnden 1990
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Botkyrka kommunledningsförvaltnings arkiv
Demokrati- och integrationsberedningen. Botkyrka kommun, 1998Områdesberedningen. Botkyrka kommun, 2000Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Botkyrka kommun. Botkyrka
kommun 2000.

Tryckta källor
Botkyrka kommunarkiv
Botkyrka kommuns ärendehandbok. Botkyrka kommun, kommunledningsförvaltningen, 2009.
Handbok för dialog. Botkyrka kommun, kommunledningsförvaltningen,
2004.
Årsredovisningar 1974-2003. Botkyrka kommun, kommunledningsförvaltningen.
Organisationsplan år 2011. Botkyrka kommun.
Arkivbeskrivning. Tumba: Botkyrka kommun, 2006.
Årsredovisning 2003. Botkyrka kommun, 2003
Områdesbeskrivningar 2001-2002. Botkyrka kommun, kommunkansliet,
2003.

Rapporter, utredningar och utvärderingar
Att vara med på riktigt. Demokratiutveckling i kommuner och landsting.
SOU 2001:48.
Axelsson M. (1998) Internationella klasser i Botkyrka. Utvärdering av ett
språkprojekt.Tumba: Mångkulturellt centrum.
Borevi, Karin och Strömblad, Per (2004) Engagemang, mångfald
och integration: om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet.
Integrationspolitiska maktutredningen. SOU 2004:49.
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Borevi, Karin och Strömblad, Per (2004) Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och
vardag. Integrationspolitiska maktutredningen. SOU 2004:48.
Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration
och strukturell diskriminering. Rapport av utredningen om makt,
integration och strukturell diskriminering. SOU 2005:41.
Botkyrka ur ett socialdemokratiskt perspektiv: Socialdemokraterna 100 år.
Stockholm: Socialdemokraterna i Botkyrka, 2010.
Bringlöv, Åsa (2002). Stora planer och skiftande resultat. Utvärdering tema
sociala åtgärder. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Diaz, A. (2004). Integrationsverkets Rapportserie 2004:03. Integration och
indikatorer- några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer. Norrköping: Integrationsverket.
Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige. Betänkande från utredningen om strukturell diskriminering på grund av
etnisk eller religiös tillhörighet. SOU 2005: 56
Edström, Nina (2009) Mera mångfald i Botkyrka? Organisationsutveckling i kommunal förvaltning. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Eldestrand, Anna och Berggren, Sara (2011) Från osynliga till synliga. En
studie av invånare i norra Botkyrka som står helt utanför arbetsmarknad
och bidragssystem. Rapport: Botkyrka kommun.
En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet. SOU
2000:1.
Frankelius, Per och Utbult, Mats (2009) Den innovativa kommunen. Lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. Stockholm: Sveriges
Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner
och landsting samt Vinnova.
Från invandrarpolitik till invandrarpolitik. Riksrevisionens effektivitetsgranskning. RIR 2005: 5.
Förort i fokus – interventioner för miljoner. En kunskapsöversikt. Integrationsverkets rapportserie 2002:01.
Hansson M. (1998) Läxhjälp på biblioteket i Alby. Utvärdering av ett
språkprojekt i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum.

302

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

Holmdahl, Johan (2002). De motsägelsefulla omständigheterna. Utvärdering tema arbete och sysselsättning.Tumba: Mångkulturellt centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (1998) Fåglar i vattenspegel. Helhetsutvärdering av integrationsprojekten i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt
centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2002a) Stora fiskar äter fortfarande små fiskar. Helhetsutvärdering av storstadssatsningen i Botkyrka kommun. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2002b) Tusen röster om Fittja. Integrationsfrågan betraktad utifrån en enkät bland de boende. Tumba: Mångkulturellt
centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2003). Satsning ger resultat. Utveckling i Fittja
1999–2003 enligt en enkät bland de boende. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2008). Röstande i Botkyrka: extern utvärdering av kommunens insatser för ökad demokrati, delaktighet och valdeltagande. Tumba: Mångkulturellt centrum.
I rätt riktning – etniska relationer i Sverige. SOU 1984:55
Integration i kommunerna – en mångfald av arbetssätt och förutsättningar.
Rapport 2003:01. Länsstyrelsen i Stockholms län, Socialavdelningen.
Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning. Slutbetänkande av Utredningen om makt, integration och strukturell
diskriminering. SOU 2006:79.
Integrationsverkets rapportserie 2006:02 (2006). Rasism och främlingsfientlighet i Sverige – antisemitism och islamofobi. Norrköping: Integrationsverket.
Integrationsverket skriftserie 3 (2002). Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier – om rapporteringen av terrorattackerna i USA den 11 september 2001. Norrköping: Integrationsverket.
Invandrar- och minoritetspolitiken. SOU 1984:58
Invandrarna och minoriteterna. Regeringens proposition 1975:26.
Invandrarpolitiska kommitténs delbetänkande – Arbete åt invandrare. Delbetänkande av Invandrarpolitiska kommittén. SOU 1995:76

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I 303

Invandringspolitiken. Bakgrund. SOU 1982:49
Jalla! Nu klär vi granen – möte med den muslimska kultursfären. Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, 2002.
Johansson, Susanne och Östberg, Francesca (1985) Som ringar på vattnet:
öppna förskolans möjligheter i ett invandrartätt bostadsområde.Tumba:
Botkyrka kommun.
Lind, Marcus (2008) Kommunen som möjliggörare. Steg 2 –Botkyrka
kommmun. Dalarnas forskningsråd. Undersökning på uppdrag av Sveriges
kommuner och landsting, Trygghetsfonden och VINNOVA.
Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.
SOU 2006:21.
Mångfaldsbarometern 2012. (2012). Uppsala: Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen.
Mångfaldsbarometern 2011. (2011). Uppsala: Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen.
Mångfaldsbarometern 2010. (2010). Uppsala: Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen.
Mångfaldsbarometern 2009. (2009). Uppsala: Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen.
Möller, Vanja (2011) Kvinnor utanför arbetsmarknaden berättar – en intervjustudie i norra Botkyrka. Rapport: Botkyrka kommun.
Norén, Eva (2002). Språkbygge på bräcklig grund. Utvärdering tema utbildning och språk, förskolan. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Om invandrarpolitiken. Regeringens proposition 1985/86: 98.
På rätt väg? Slutrapport från den nationella utvärderingen av storstadssatsningen. Integrationsverkets rapportserie 2002:05.
Rapport integration 2001. (2001) Norrköping: Integrationsverket.
Rapport integration 2002. (2003) Norrköping: Integrationsverket.
Regeringens proposition om kommunal rösträtt för invandrare,
1975/76:23.

304

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken mm, 1975:26.
Sahlén, Patrik (2002) Kampen mellan resurser och visioner. Utvärdering
tema utbildning och språk, skolan. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Storstad i rörelse. Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal. SOU 2005:29.
Sverige inifrån. Röster om etnisk diskriminering. Rapport av Utredningen
om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2005:69.
Sverige, framtiden och mångfalden. Slutbetänkande från Invandrarpolitiska
kommittén. SOU 1996:55.
Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik. Regeringens proposition 1997/98:16.
Tre städer. En storstadspolitik för hela landet. SOU 1998:25.
Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000- talet. Storstadspropositionen/ regeringens proposition 1997/98:165.
Vad hände med ”Blommanpengarna”? Slutrapport. Integrationsverkets
rapportserie 2000:10.

Internet
Botkyrka kommuns dokumentarkiv på Internet (f.o.m år 2002)
Riktlinjer för demokrati – och integrationsberedningen, Botkyrka kommun.
Sammanställd år 2000. www.botkyrka.se. Hämtad fil: blankett.dupoint.com/download.public.php/2866/; 2012-01-19.
Åtagande integrations- och områdeskontoret, 2003-09-10, Dnr
2003.307.demok. www.botkyrka.se. Hämtad fil: blankett.dupoint.com/download.public.php/4087/; 2012-01-19.

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I 305

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, 2001-05-29. Reviderat utvecklingsavtal. Kommunledningskontoret, Botkyrka kommun. www.botkyrka.se.
Hämtad fil: blankkett.dupoint.com/download.public.php/156/
centraldok2.doc; 2012-01-20.
Riktlinjer för etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering. Botkyrka
kommun, Kommunledningsförvaltningen, 2006. www.botkyrka.se. Hämtad fil: http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun och
politik/Riktlinjer för mångfald mot diskriminering.doc; 2012-08-25.
Botkyrka kommuns förtroendemannaregister på Internet
Tabell. Historik – Områdesberedning 2000-12-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=OMR%C5&
year=2000&month=12; 2012-01-20.
Tabell: Historik - Demokrati- och integrationsberedning 1999-01-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=DEMINT&y
ear=1999&month=01; 2012-01-20.
Tabell: : Historik – Invandrarberedningen 1995-01-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=INVBER&ye
ar=1995&month=01; 2012-01-21.
Tabell: Historik - Invandrarnämnd 1992-01-01.
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2025&org=INVAND&y
ear=1992&month=01; 2012-01-21.
Botkyrka kommuns hemsida
Botkyrka kommuns organisationsschema.
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/forvaltningarochbolag/kommunledni
ngsforvaltningen; 2011-12-20.
Om Botkyrka kommun.
www.botkyrka.se/om kommunen; 2011-12-16.
Botkyrka kommuns historia.
www.botkyrka.se/omkommunen/historia/; 2005-09-15.

306

I KLARA FOLKESSON Inkludering, marginalisering, integration?

Så fungerar Botkyrka kommun.
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/safungerarkommunen/safattasbeslut;
2011-12-14.
Om kommunledningsförvaltningen.
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/forvaltningarochbolag/kommunledni
ngsforvaltningen; 2011-12-20.
Om Botkyrka – kommunfakta.
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta, 2012-0103.
Övriga hemsidor
LO:s webbplats om fackliga försäkringar.
www.alla.lo.se; 2008-12-18.
SCB. Valstatistik 1871-1999.
www.scb.se/Pages/List____292050.aspx; 2011-12-28.
SCB. Befolkningsstatistik i sammandrag 1960 - 2008.
www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx; 2012-02-10.
Storstadspolitikens/Storstadsdelegationens hemsida.
www.storstad.gov.se; granskad 2006-02-15.
Observera att denna hemsida ej längre är tillgänglig.
SKLs hemsida om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun.
www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/kvalitet/sveriges_k
valitetskommun_2011; 2012-07-08.
www.ungaornar.se; 2012-08-28
www.vision.se; 2012-08-28

KLARA FOLKESSON Marginalisering, inkludering, integration? I 307

Litteratur
Aalmo, Gunnie (1996). Kvinna - invandrare - handikappad: möjligheter till
ett bra liv i Sverige Göteborg : Nordiska hälsovårdshögskolan.
Afary, Janet och Anderson, Kevin (2005). Foucault and the Iranian Revolution: gender and the seductions of Islamism. Chicago: University of Chicago
Press.
Afzal-Khan, Fawzia (red.) (2005). Shattering the stereotypes: Muslim women speak out. New York: Olive Branch Press.
Ahmed, Leila (2011). The quiet revolution: the veil's resurgence, from the
Middle East to America. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Almqvist, K. (2006). “Identitet och etnicitet”. I A. Frisén, och P. Hwang
(red.), Ungdomar och identitet (ss.79-108). Stockholm: Natur och Kultur.
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Intervjuguide – Informanter i äldre och yngre
generationen

Presentation: mig, syfte, förvaring av material, integritet, understryk att informanterna har behövd kunskap och kompetens osv.
Vad heter du, ålder, familj, yrke?
Arbetar du? Har du arbetat tidigare (i ursprungslandet, eller om nu
arbetslös)? Med vad?
Vad gör din man? Om arbetar, med vad?
När kom du till Sverige och varifrån flyttade du? Varför (om du vill
svara på det)?
Var bor du, vilket område? Hur länge har du bott där?
Varför valde du och din familj att bo i Fittja? Har du bott någon
annanstans i Sverige?
Ditt första intryck av Sverige, Botkyrka ochFittja?
Vad fick du för hjälp när du kom till Sverige, Fittja?
Vad är bra, fungerar bra, i Sverige? Där du bor?
Vad har varit svårt/är svårt med att bo i Sverige? Där du bor?
Vad är det att vara svensk? Hur är man då?
Har du någon gång upplevt negativa kontakter med andra människor? När? Hur? Var?
Vad finns för skillnader och likheter mellan ditt ursprungsland (eller dina föräldrars) och Sverige?
Hur ser din vardag ut? Beskriv en typisk dag från morgon till kväll.
Religion? Varför bär du, om du gör det, sjal? Vad betyder sjalen för
dig? Hur får sjalen dig att känna – hur skulle du känna om du tog
av den?
Vilka umgås du med? Vänner, familj? När och hur?
Vilka högtider firar du? Med vilka firar du då?
Är du svensk medborgare? Röstar du, t.ex. röstade du i senaste valet?
Har du varit i kontakt med Medborgarkontoret i Fittja?
Är du nöjd med den hjälp som du får av samhället i Fittja? Service
(vårdcentral, försäkringskassan, arbetsförmedlingen etc.), affärer,
kommunikationer etc.
(Om skolbarn finns) Vilken kontakt har du med barnens skola? Får
du tolkhjälp om du behöver?
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Trivs du i Fittja? Vad är bra med Fittja? Känner du dig trygg? Varför eller varför inte?
Vad betyder föreningen/öppna förskolan för dig?
Vad tror du att andra, utomstående, tror om Fittja?
Hur ser du på dig själv? Vad är viktigast med dig i ditt liv?
Vad har du för drömmar? Vad vill du med ditt liv?
Vad behövs för att det ska ske? Vad står i vägen?
Var tror du att du och din familj är om 5-10 år? Vad gör du/ni då?
Om du ser tillbaka på ditt liv i Sverige, har något förändrats? Är
något detsamma som förut? Kan du se skillnader mellan då och nu?
Avsluta: tacka mycket och berätta vad som kommer att hända nu,
när avhandlingen är klar osv.
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Intervjuguide – personalen på föreningen
och öppna förskolan

Hur länge har verksamheten funnits i området?
Hur länge har ni i personalen arbetat inom verksamheten, dvs. när
började respektive persons anställning?
Beskriv den huvudsakliga verksamheten kortfattat.
Hur länge har olika delprojekt i någon form bedrivits inom
verksamheten hos er?
Har Botkyrka kommun satsat extra finansiering på detta eller är det
personalen som initierat verksamheten?
Finns det årlig statistik kring antalet besökare, antalet deltagare etc.?
Sedan början t.o.m. år 2002.
Fanns det något liknande som den här verksamheten innan
Blommansatsningen?
Vilken kommunal enhet svarar verksamheten under?
Kollar denna instans regelbundet upp era resultat osv.?
Har Botkyrka kommun uppmärksammat er verksamhet som berör
migranter på något speciellt sätt?
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