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Abstract 
 
According to our apprehension, work of integration is commonly considered managed in the 
main best through the labour market. Since this path is not available to everybody we wanted 
to find out how work of integration also can be practised in other areas. The purpose of this 
paper is to, with focus on children and youth, find out and analyze in what way the people 
working locally in residential areas and in associations, reflects around integration in general 
and within their own business, plus in what way they pursue local work of integration 
practically. 
 
The method we have used is qualitative, with unstructured, individual interviews. Our seven 
respondents within local authority, church and sport clubs, have told us about their work from 
a perspective of integration. 
 
When analyzing the interviews it has crystallized that work of integration can be managed 
within many different scenes of actions. It is not only directed to immigrants but also to 
everybody irrespective of age, gender or ethnical background. In church and sport clubs work 
of integration is driven without really being the original purpose. The local authorities have on 
the other hand from the beginning a more governed policy of integration.  
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Förord 
Vi har i vår studie stött på ”integrationens frivilligarbetare” – eldsjälar som brinner för sina 

idéer och som med stort engagemang vill medverka till att vi trots att vi är så olika, ska kunna 

leva tillsammans. Vi vill tacka dem för det intresse de visat att delge oss hur de arbetar i sina 

respektive verksamheter.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Alexandru, som med inlevelse och engagemang, metodiskt 

lotsat oss förbi ett antal blindskär när vi ibland i vår entusiasm tenderat att uppföra oss som 

blindstyren!  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
Genom massmedia får vi ofta ta del av de problem som finns bland barn och ungdomar i deras 

bostadsområden. Invandrarungdomar i Paris förorter revolterade mot samhället hösten 2005 

genom att krossa fönster och sätta bilar i brand. Detta fick oss att fundera på hur det ser ut i 

vårt eget land. Även i Sverige finns det problem att brottas med – både i bostadsområden på 

större och mindre orter, som på landsbygden. Ett aktuellt exempel är de konflikter mellan 

olika ungdomsgäng, oftast med invandrarbakgrund, som pågått en längre tid i Landskrona och 

Helsingborg enligt flera artiklar i Sydsvenskan under vintern 2005/2006 (Sydsvenskan, 

Internet, 2006). Helsingborgs Dagblad har också, nästan dagligen, skrivit om konflikterna och 

Jan-Olov Asp, en av tidningens ledarskribenter menar att konflikter som dessa ofta beror på 

den känsla av utanförskap som många barn känner redan under de tidiga skolåren. Asp menar 

att åtgärder behövs på flera fronter för att möta problemen. Han föreslår t ex mera 

yrkesinriktade utbildningar, lärlingsutbildningar och det han nämner som ”instegsjobb” 

(Helsingborg Dagblad, Internet, 2006).  Asps begrepp instegsjobb tolkar vi som enklare arbete 

för ungdomar som sedan kan leda till mera avancerade arbetsuppgifter. Vi håller med Asp och 

tycker som honom att det är viktigt att ungdomarna kommer in på arbetsmarknaden eftersom 

vi ser detta som ett bland flera sätt att vara delaktig i samhället och inte hamna utanför.  

 

Att integrera via arbetet har sina rötter från tidig svensk socialpolitik enligt Popoola (2002). 

Urbaniseringen, med start i slutet av 1800-talet, medförde förändringar i Sverige som ställde 

nya krav på samhällsservicen. Ur detta växte en socialpolitik med inriktning att minska 

motsättningarna mellan samhällsklasserna, utformad efter arbetarnas behov – men med 

ambition att omfatta hela befolkningen. Det började med förbättring av arbetarbefolkningens 

bostäder och följdes av insatser via arbetsmarknaden. Den förda socialpolitiken kan ses som 

grundbulten till invandringspolitiken på 1960-talet och dess efterföljare, integrationspolitiken, 

med start i slutet av 1990-talet. Uttrycken gemenskap, samhörighet och likhet, som användes 

inom socialpolitiken på 1920-talet, stöter vi på även i dagens integrationspolitik. Dåtidens 

socialpolitik, med omfördelning av resurser genom samhällets försorg, till de sämst ställda har 

paralleller till dagens integrationsdebatt som handlar om medverkan och närvaro i samhället. 

Skillnaden är den att tidigare handlade det om de inhemska arbetarna - idag har det tillförts 

nya grupper – invandrarna. Mycket av integrationsarbetet idag sker fortfarande genom arbetet 

och det är en kvarleva från tidigare decenniers socialpolitik enligt Popoola (ibid.).  
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Trots att vi håller med Asp och andra som anser att arbetslivet är en bra väg till integration, 

menar vi att denna fokusering på arbetslivet gör det svårt för alla som inte deltar i detta. 

Dessutom utesluts grupper som t ex barn, ungdomar och pensionärer. Aktiviteter inom andra 

områden kan då vara viktigt för att så många som möjligt ska känna delaktighet i samhället. 

Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren, sammanfattar integrationsarbete så här: 

"Ett arbete för integration ska inte göras åt några, utan åstadkommas av och genom alla 

berörda. Tillsammans med övriga aktörer i samhället kan vi identifiera och riva hinder för 

mångfald." (Carlgren, Internet, 2006). 

 

Vår tanke är att integrationsarbete bör bedrivas och säkert också bedrivs på andra arenor än de 

myndighetsstyrda. Kanske samverkar också de olika aktörerna för att nå sina mål. Där då 

integrationsarbete bedrivs så anser – och inser vi – att detta kan ske i olika omfattning 

beroende på vad de olika aktörerna menar med integration. Integration är ett begrepp som kan 

rymma mycket. Finns det t ex en klar gräns mellan assimilation och integration eller är det en 

glidande skala beroende på om aktörerna har en etnocentrisk eller kulturrelativistisk 

utgångspunkt. Vi tror att det finns många bakomliggande tankar kring integrationsarbetet – att 

det finns både syfte och mål med det.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är, att med fokus på barn och ungdom, ta reda på och analysera hur de som arbetar 

praktiskt på lokal nivå ute i bostadsområden och i föreningar, reflekterar kring integration i 

allmänhet och inom den egna verksamheten samt hur de bedriver praktiskt lokalt 

integrationsarbete.   

 

Utifrån vårt syfte har vi velat få svar på följande frågeställningar: 

• Hur reflekterar de som arbetar på lokal nivå, kring integration i allmänhet respektive inom 

den egna verksamheten? 

• Hur arbetar de intervjuade med integration lokalt? 
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1.3 Metod, urval och etiska överväganden 

1.3.1 Metod 
En grundläggande skiljelinje när det gäller val av undersökningsmetod går mellan kvantitativ 

och kvalitativ metod. Den kvantitativa ger data som är mätbara, s k hårddata. Dessa data kan 

uttryckas i siffror och tal. Den kvalitativa däremot ger data som berättar om de icke mätbara 

egenskaperna hos undersökningsenheterna, s k mjukdata. En annan skiljelinje går mellan 

induktivt och hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt. Det induktiva sättet innebär att man 

närmar sig det man ska undersöka på ett förutsättningslöst sätt för att skaffa sig största 

möjliga helhetsförståelse. Det hypotetiskt-deduktiva sättet används för att bedöma 

hållbarheten i vissa teorier. Det induktiva sättet förknippas vanligen med den kvalitativa 

metoden medan det hypotetiskt-deduktiva förknippas med kvantitativa metoder enligt 

Halvorsen (1992). 

 

Med vår problemställning: att utan egna tydliga förhandsuppfattningar, men ändå med en viss 

förförståelse, ta reda på hur olika aktörer inom kommun och föreningar arbetar och reflekterar 

kring integration blir den kvalitativa metoden den som bäst kan förse oss med relevant data. 

”Syftet med kvalitativa undersökningar är ofta att bilda sig begrepp om ett fenomen eller olika 

aspekter av samma fenomen” (Halvorsen, 1992, s 132). 

 

Det finns enligt Halvorsen olika kvalitativa metoder som t ex observationer, gruppsamtal och 

intervjuer. Fördelen med observationer, menar Halvorsen, är att dessa berättar vad människor 

gör - deras handlingar, och detta kan skilja sig från vad människor säger att de gör (ibid.). I 

vårt fall, där vi har valt att använda oss av ostrukturerade intervjuer, bygger resultaten på den 

information respondenterna gett oss.  

 

Ostrukturerade intervjuer kan ses som samtal eller informationsintervjuer. Metoden innebär 

att intervjuaren styr samtalet så lite som möjligt. Intervjuerna är informella och sker inte på ett 

standardiserat sätt med på förhand utformade frågor. Eventuella frågor föds i stället ur själva 

samtalet. Styrkan med denna typ av intervjuer är, enligt Halvorsen, att den inte tvingar in den 

intervjuade i ett bestämt tänkesätt utan i stället ger utrymme för att denne kan uttrycka och 

fördjupa sina åsikter på ett friare sätt. Inför analysfasen kan dock klassifikation av det 

insamlade materialet vara ett problem och denna kan därför bli tidskrävande menar Halvorsen 

(1992). 
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Vi har valt varianten med ostrukturerade intervjuer då vi genomfört vår undersökning. Vid 

samtliga intervjuer, som genomfördes på respondenternas arbetsplatser, fungerade metoden 

problemfritt. Vi berättade för dem om vårt syfte med uppsatsen och de fick fritt berätta utifrån 

detta. Beroende på de olika respondenternas skildringar kompletterade vi med enstaka frågor, 

vilka varierade från fall till fall. 

 

1.3.2 Analys 
Analysen ska utgå ifrån de intervjuades uppfattning. Forskaren måste göra sina tolkningar så 

att de intervjuade känner igen sig. Samtidigt behöver nödvändigtvis inte respondenternas 

förklaring till olika skeenden överensstämma med forskarens tolkning. Forskaren ska ta 

respondentens självförståelse på allvar samtidigt som han har ansvaret för att utifrån andra 

perspektiv tolka respondenten på ett för denne kanske främmande sätt enligt Halvorsen 

(1992).  

 

Vi har låtit spela in samtliga intervjuer vi gjort och utifrån bandupptagningarna skrivit ut 

dessa i sin helhet. Eftersom syftet med undersökningen inte är av jämförande natur, den 

fokuserar på hur i stället för på vem, har vi beslutat att redovisa analysen under olika teman. 

Vi har i utskrifterna från intervjuerna markerat i texten med olika färger för att tydliggöra 

olika teman vilka utkristalliserats från respondenternas berättelser. Med denna metod anser vi 

att vi närmar oss den önskade helhetsbilden. För att öka förståelsen, utan att förändra 

innebörden, har vi i några citat valt att ändra ordföljd respektive utelämna utfyllnadsord. 

 

1.3.3 Tillförlitlighet 
Våra respondenter har gett oss sina berättelser utifrån ostrukturerade intervjuer. Även om det 

finns risk vid intervjuer, att respondenter säger det de tror intervjuaren vill höra, har vi inte 

haft någon anledning att tvivla på våra respondenter. I vår studie har vi velat ta reda på hur 

deras integrationsarbete bedrivs idag. Uppgiften innebär inte att något skall bevisas eller 

mätas. Om vi t ex intervjuar våra respondenter om ett år kommer vi troligen att få andra svar. 

Därför att den verksamhet, vi studerat, och de som ingått i den hela tiden förändras. 

Reliabiliteten kan därför anses som låg. Validiteten, att vi studerat det som vi avsåg, anser vi 

däremot vara hög. 
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1.3.4 Urval 
I en större stad i södra Sverige finns sedan en tid tillbaka, i några av stadens bostadsområden, 

speciellt anställd personal som arbetar med att göra de boende mer delaktiga i det som händer 

i bostadsområdet. Denna personal är anställd av kommunen men handhar inte ärenden av 

myndighetskaraktär. I stället arbetar de med integration genom t ex nattvandringar, 

kulturkvällar och studiecirklar. De vill att invånarna i de olika bostadsområdena ska lära 

känna varandra bättre och att avstånden mellan människor skall minska. Både svenskar och 

invandrare, unga och gamla ska engageras för att på bästa sätt utveckla sitt bostadsområde. På 

några mindre orter i nordöstra Skåne har barnverksamheten inom kyrkan lockat till sig fler 

och fler asylsökande och invandrare enligt artiklar i lokalpressen vintern 2005/2006. Enligt 

artiklarna hjälps invandrarna att komma in i det svenska samhället. Även inom idrottsrörelsen 

arbetas förebyggande med barn och unga ute i bostadsområden, vilket också 

uppmärksammats av lokalpressen. Detta inspirerade oss till att välja dessa områden då de inte, 

tror vi, är så myndighetsstyrda utan mer fria i sitt arbetssätt. Vi upplever dessa aktörers 

integrationsarbete som alternativ till det traditionella, myndighetsstyrda integrationsarbetet 

och närmare de medborgare som berörs av insatserna.  

 

Vi har intervjuat sju personer inom kommun, kyrka och idrottsföreningar för att få svar på 

våra frågeställningar. De sju personer, tre män och fyra kvinnor, vi intervjuat är följande: 

• två kommunalt anställda på en större ort, anställda i olika bostadsområden 

• två kyrkligt anställda barn och ungdomsledare på mindre orter 

• en kyrkligt anställd barn och ungdomsledare på större ort  

• två aktiva inom idrottsrörelsen – en på större ort och en på mellanstor ort   

 

Lokalt arbete med integration bedrivs inte bara i storstäder och invandrartäta områden. Detta 

har påverkat oss i vårt val av respondenter och orter. För att närma oss en helhetsbild var vår 

målsättning att på orterna intervjua aktörer från samtliga dessa områden. Parallellt med detta 

hade vi i åtanke att vi främst sökte aktörer där integrationsarbete aktivt utförs vid sidan om det 

myndighetsstyrda integrationsarbetet. Det visade sig, när vi gick vidare i arbetet med att boka 

in intervjuer, att det var endast på den större orten det förekom icke myndighetsstyrt 

integrationsarbete genom kommunens försorg. Av den anledningen har vi endast intervjuat 

kommunalt anställda från större ort. Vi förstår att integrationsarbete även kan bedrivas av 

andra aktörer men har valt att göra en avgränsning till dessa tre områden med tanke på den 
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begränsade tid vi haft till vårt förfogande. På alla orterna finns det invandrade personer – både 

barn, ungdomar och vuxna. 

 

1.3.5 Bortfall 
Samtliga respondenter vi samtalat med var tillmötesgående och intresserade av att bidraga till 

vår undersökning. Ytterligare en kommunalt anställd person på den större orten tillfrågades 

men avböjde.  

 

1.3.6 Etiska överväganden 
Innan intervjuerna påbörjades hade vi i tankarna, att om våra respondenter gav uttryck för att 

de inte ville fortsätta intervjun, skulle vi avbryta denna och låta dem avgöra om de inte ville 

medverka alls eller om de ville bidra med det de redan delgett oss. Vi har valt att redogöra för 

hela vårt arbete genom att avidentifiera både orter och respondenter så att inte eventuell 

information av känslig karaktär går att identifiera. Som ett sätt att avidentifiera har vi fingerat 

de intervjuades namn.  

1.4 Källkritik 
Litteratur – litteraturen vi använt oss av anser vi som tillförlitlig. Vid flera tillfällen har vi stött 

på samstämmiga uppgifter/fakta i de olika författarnas böcker. Flera av böckerna, exempelvis 

Malcolm Paynes Modern teoribildning i socialt arbete, finns på många högskoleutbildningars 

litteraturlistor. Vi är medvetna om att en bok som denna kan ses som en sekundärkälla då den 

är författarens sammanställning och urval av andras teorier. Vi har ändå valt att använda oss 

av denna typ av litteratur, väl medvetna om att det blir vår tolkning av hans arbete. Dessutom 

bygger denna typ av litteratur oftast inte på vetenskapligt genomförda undersökningar utan är 

i stället en form av etablerades tyckande/kunskap som fått sanningsstatus.  

 

Tidningsartiklar – till dessa anser vi det viktigt att förhålla sig kritisk. Extra kritisk gäller det 

att förhålla sig till artiklar skrivna av ledarskribenter, men även nyhetsförmedlande artiklar 

ger journalisten många möjligheter att framställa den fakta han anser ska förmedlas. Vi har i 

vårt arbete relaterat till båda typerna av artiklar men har endast haft dem som utgångspunkt 

för vårt arbete. 
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Internet – de Internetsidor vi hämtat information från är kopplade till statliga myndigheter och 

kommuner. De forskningsrapporter vi redogjort för är mer en information till läsaren om vad 

vi funnit inom området, och inget vi använder oss av i vår uppsats för övrigt. Vi ser ingen 

större risk att denna information skulle innehålla felaktigheter. Dock är det som med all annan 

information/fakta: det står dem fritt som ansvarar för den att välja ut vad som skall exponeras.  

 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett teorikapitel innehållande definitioner av de begrepp och 

teoretiska utgångspunkter vi kommer att använda oss av i uppsatsen. En kort redogörelse över 

tidigare forskning redovisas i nästkommande kapitel.  Kapitel 4 inleds med information av 

undersökningsorterna följt av en sammanfattning av de olika intervjuerna. Analysen i kapitel 

5, uppdelad under olika teman, avslutas med en kort sammanfattning. Sist i uppsatsen – vår 

slutdiskussion.  

2. Begrepp och teoridel 
Här beskrivs begreppen etnocentrism, kulturrelativism, assimilation, integration, praktiskt 

lokalt integrationsarbete och invandrare, då vi ser dessa som nyckelbegrepp i vårt arbete och i 

vår analys. Därefter redogörs för de tre teorierna Empowerment, Figurationsteorin samt 

Gemeinschaft och Gesellschaft som vi använder oss av i vår analys. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

2.1.1 Etnocentrism 
Etnocentrism är inget vardagligt begrepp utan används mest inom forskning. Etnocentrism 

står för en syn på den egna kulturen som den bästa och rätta både att leva efter och att sträva 

efter. Assimilation av exempelvis invandrare är därför önskvärt. Enligt Nationalencyklopedin, 

NE, (Internet, 2006) är etnocentrism ett sätt att utgå från den egna kulturen som central och 

utifrån denna värdera och bedöma andras kulturer. I NE talas om att detta kan göra att den 

egna kulturen blir norm och att andra kulturers värderingar och levnadsvanor riskerar att ses 

som mindre värda. Johansson (2005) menar också att etnocentrism är när den egna gruppen 

generellt anser att dess traditioner och värden är bättre än andra gruppers. Något som han 

menar kan utvecklas till etnicism, där den egna gruppens intressen gynnas. Kamali (2002) 

talar inte direkt om etnocentrism men tangerar ändå ämnet både då han nämner 

assimilationsmodellen och den kulturessentialistiska modellen. Han menar att i dessa 

modeller är det majoritetssamhällets normer som gäller. Normer och värderingar vilka ses 
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som universella och allmängiltiga. Något som andra kulturer skall acceptera och anpassa sig 

till (ibid.).  

2.1.2 Kulturrelativism 
Kulturrelativism anser vi kan stå som motpol till etnocentrism. Med kulturrelativism menas 

att olika kulturella yttringar ges möjlighet att komma till uttryck inom ett samhälle. Istället för 

assimilering är det då integrering som blir målet. Enligt NE (Internet, 2006) är 

kulturrelativism ett begrepp som inom antropologin dels står för en moralisk attityd, dels för 

ett sätt att förhålla sig till andra kulturers seder och bruk. Kulturrelativism förhåller sig kritiskt 

till synsättet att den västereuropeiska kulturen gärna ses som en universell norm som skall 

gälla alla. Kamali (2002) nämner inte specifikt ordet kulturrelativism men menar att 

immigranters kultur är en aktiv individuell process som sker i mottagarlandet. Detta gör att 

det inte går att generalisera och placera invandrare i olika, som han kallar det, kulturella 

containrar. 

 

2.1.3 Assimilation 
Enligt NE (Internet, 2006) betyder assimilera, att göra lika. Det vill säga när det gäller 

invandrares assimilation att få dessa att bli som ursprungsbefolkningen, genom byte av språk, 

kultur och eventuellt religion. Detta var förr det vanligaste sättet att anpassa människor till det 

svenska samhället. Kamali (2002) menar att assimilationsbegreppet bottnar i en syn på kultur 

som ett homogent fenomen som inte går att förena med andra kulturer. Majoritetskulturen ses 

som den enda rätta som övriga skall anpassa sig till för att bli fullvärdiga medborgare. Där 

integration bygger på olikhet bygger assimilation på likhet (ibid.) Enligt Johansson (2005) har 

det varit naturligt att de invandrare som kom skulle assimileras. Lojalitet mot staten ansågs 

vara en orsak. Under efterkrigstiden övergavs tanken på assimilation bl a av ideologiska skäl 

men även praktiska. Det ansågs inte möjligt att assimilera så stora grupper som migrerade. 

Integrationsverket (Internet, 2006) beskriver assimilation som en process vilken gör att en 

grupps kulturella särart överges för att anpassas till majoritetssamhällets rådande och 

dominerande normer. Popoola (2002) skriver att följden av assimilation kan bli 

diskriminering men att de som förespråkar eller agerar för assimilation logiskt sett strävar 

efter människors delaktighet. 
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2.1.4 Integration 
Integration är ett sällan förklarat men ofta använt begrepp, såväl inom massmedia, bland 

allmänheten som inom politiken. Det ses ofta i sammanhang som har med invandrarfrågor att 

göra då det underförstått är invandrarna som skall integreras i samhället. Popoola (2002) 

menar att för att undvika att begreppet integration tolkas enbart utifrån invandrarnas 

anpassning skall det ses tvåsidigt. Det är både majoritet och minoritet som skall integreras. 

Till skillnad från assimilation där det är minoriteten som skall anpassas till den rådande 

majoritetskulturen (ibid.). Integrationsverkets (Internet, 2006) definition på integration är bl a 

att förena olika delar till en helhet. Integration ses både som ett mål och som ständigt 

pågående ömsesidiga processer. Integrationsverkets definition talar om att den inflyttade 

måste, utan att förringa sin egen kultur och etnicitet, till viss del anpassa sig till det nya 

samhället. Samtidigt poängteras att anpassningen är ömsesidig. I NE (Internet, 2006) förklaras 

integrering, ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, som en process där olika delar går ihop 

till en större enhet. Integration kan då förstås som en ömsesidig förening av skilda grupper. 

 

Jämlikhet och delaktighet är något som ofta hörs och sätts i samband med integration. Det är 

bland annat dessa värden som regeringen har med i sina mål för integrationspolitiken och där 

fokus ligger på integration genom arbete. Där sägs att oavsett etnisk eller kulturell bakgrund 

skall alla ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och vara delaktiga och 

medansvariga för samhällets grundläggande demokratiska värderingar (Regeringen, Internet, 

2006). Även Kamali (2002) talar om delaktighet och jämlikhet för ett integrerat samhälle. 

Dessutom ett offentligt erkännande av rätten att vara olika och en fortlöpande dialog om de 

gemensamma grundvärderingar vi har i samhället.  

 

Diaz menar, i Popoola (2002), att integration är när en individ är delaktig i samhället och, utan 

att behöva överge sin kultur, är jämlik med majoritetsbefolkningen. Han använder sig av 

jämlikhet och deltagande både som mål och medel för integration inom de sju olika 

dimensioner han räknar upp, varav ekonomisk, social och boendeintegration är några. 

 

Stiegendahl (1999) talar om integrationsbegreppet i två delar som står i beroendeförhållande 

till varandra, systemintegration och social integration. Systemintegration är de strukturer som 

skall underlätta och göra integration möjlig, inom t ex arbetsmarknad och i bostadsområden. 

Den sociala integrationen är känslan av delaktighet i samhällets system. Stiegendahl menar att 

en väl fungerande systemintegration är en förutsättning för en social integration men det är 
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ingen garanti för det. Han anser att den viktiga känslan av delaktighet bara kan uppnås om 

individernas egna föresatser och tillgångar tas tillvara (ibid.). 

 

Av ovanstående framgår att begreppet integration kan ha olika innebörd. Samtidigt ser vi att 

de olika förklaringarna står varandra nära, genom att de på olika sätt menar att integrationen 

ska omfatta alla. Att det trots allt förklaras olika beror på flera olika faktorer anser vi. T ex 

kan det bero på vem som uttrycker det och vilket perspektiv denne har. Det kan också bero på 

när i tiden formuleringen är från och vilken kontexten är. Med ett samhälle som vårt, som hela 

tiden förändras, är det för oss naturligt att innebörden av begreppen också förändras. Det som 

är integration idag, med de förutsättningar som finns här och nu kanske inte stämmer överens 

med vad integration innebär i morgon, här eller på någon annan plats. Antingen förändras 

innebörden av begreppen eller så skapas nya begrepp för att bättre förklara skeenden i 

samhället enligt vår mening. 

 

Vår definition av integration 

Enligt ordböcker och lexikon betyder ordet integration rent språkligt sammansmältning till en 

enhet. Vi tycker att samhället ska vara en enhet, problemet är vilka beståndsdelar som ska få 

vara med, i hur stora proportioner och vem som ska bestämma detta. Det ”beror helt enkelt 

på” anser vi. Var tid och var plats får ha sin unika kombination För oss är inte begreppet 

integration statiskt. Det är inte integration eller assimilation utan mer ”på en glidande skala”. 

 

För oss bygger integration på olikhet. Om människor, som är olika, ska kunna leva 

tillsammans så krävs det en viss anpassning. Men anpassningen ska omfatta alla, alltså vara 

ömsesidig och inte bara gälla minoriteterna - då är den inte negativ.  Integration ska 

möjliggöra för alla att vara delaktiga i samhället - inte bara genom arbetslivet. Delaktighet 

inom alla områden i samhället anser vi viktig.  

 

Eftersom vi ser integration som kontextuellt är det denna som avgör hur de olika faktorerna:  

• Olikhet 

• Ömsesidighet 

• Delaktighet 

samverkar. Det är inget som är givet. Det sätt på vilket integration bedrivs inom en 

verksamhet kanske inte fungerar inom en annan verksamhet. Det kan också bero på hur 

samhället runt omkring ser ut just nu likväl som varje individs personliga bagage spelar in. 
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Alla de kringfaktorer som påverkar individen i samhället anser vi också påverkar vad 

integration står för vid varje givet tillfälle, vid varje given plats och för varje individ.  

2.1.5 Praktiskt lokalt integrationsarbete 
Med praktiskt lokalt integrationsarbete i vår uppsats, menar vi det arbete som utförs på lokal 

nivå bland föreningar, i kyrkliga sammanhang och i bostadsområden, nära de som berörs. Ett 

arbete som inte är myndighetsstyrt utan utförs av människor i olika sammanhang där frivilliga 

verksamheter bedrivs. Exempel kan vara barnverksamhet inom kyrkan, idrottsverksamhet och 

verksamhet i bostadsområden för att generellt öka social delaktighet och motverka utan-

förskap. Det är inte verksamheter som syftar till att få individer i arbete eller bidra till deras 

ekonomiska bistånd. 

2.1.6 Invandrare 
Invandrare används för att beteckna antingen utrikes födda personer eller utländska 

medborgare som flyttat till Sverige. Från regeringshåll vill man begränsa både användningen 

av begreppet och definitionen av det. De som varit bosatta i Sverige ett antal år skall istället 

hänföras till gruppen med utländsk bakgrund (Regeringen, Internet, 2006). Det finns inte en 

enda definition av invandrare enligt Stiegendahl (1999), utan det omfattar flera beståndsdelar 

som t ex antal år bosatt i Sverige, vilket språk som talas i hemmet och hur den enskilde själv 

ser på sin etniska identitet. Vi menar att invandrarbegreppet för gemene man omfattar fler 

dimensioner än begreppsförklaringarna ovan. En vanlig uppfattning om begreppet invandrare 

är att om hudfärgen är annorlunda så är det en invandrare. Samma sak gäller om personen inte 

pratar svenska. 

 

2.2 Teorier 

2.2.1 Empowerment 
Begreppet empowerment har sina rötter i de sociala proteströrelser som växte fram i USA på 

1960-talet. Innebörden av begreppet härstammar från latinets potere som betyder ”att vara i 

stånd till”. Empowerment associeras ofta till exempelvis självtillit, stolthet, delaktighet, makt 

egenkontroll, kompetens, medborgarskap och självstyre. Förmågan till inre styrka, tron på den 

egna förmågan samt samarbete och deltagande är också viktiga ingredienser för 

empowerment (Starrin & Jönsson, 2001). 
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Empowerment är en teori som går ut på att öka egenmakten för den enskilde. Genom att 

stärka självförtroendet och minska sociala och personliga hinder kan den enskilde påverka sin 

egen situation. Rees i Payne (2002) menar att det ”grundläggande målet med empowerment” 

är ”social rättvisa, ökad trygghet för människorna och större politisk och social jämlikhet via 

ömsesidigt stöd och kollektivt lärande”, (ibid. s 356). 

 

Participativt synsätt, det vill säga ett synsätt som bygger på delaktighet, är av stort värde 

menar Croft & Beresford i Payne (2002). Deras syn på sådant arbete rymmer fyra delar: 

 

1. Empowerment inbegriper ett ifrågasättande av förtryck och att man gör det möjligt för 

människor att ”ta befälet” över de faktorer som påverkar dem. 

2. Kontroll över definitionen av deras egna behov och att de får göra sin stämma hörd vid 

beslut och planering av olika åtgärder. 

3. Att man stärker människors personliga resurser så att de kan få mer makt, utveckla 

sitt självförtroende och sin självkänsla samt ändra sina förväntningar, kunskaper och 

färdigheter. 

4. Man förändrar myndigheten (exempelvis socialbyrån) så att den blir mer öppen för 

delaktighet.  (Payne, 2002, s 362) 

 

Payne (2002) menar att empowermentarbete går ut på att någon t ex socialarbetaren tillfälligt 

agerar till någons hjälp i syfte att stärka denne till att ta över och själv bestämma över sitt eget 

liv. Payne talar om företrädarskap som är en aspekt av empowerment då det används till att 

”förändra den uppfattning som mäktiga grupper har av klienterna” (ibid. s 365). 

 

Hessle (2000) skriver om partnerskap som ett sätt att arbeta i integrationssyfte. Där 

”gemensamma värderingar styr villkoren för samarbetet, trots att mångfald är kännetecknande 

för aktörerna” (ibid. s 325).  Han relaterar till den schweiziske ekonomen Wagner som menar 

att den enda möjliga vägen till integration är ”att dela erfarenheter genom dialog och 

partnerskap” då ” respekten för olikheter kan bevaras genom delaktighet i lika värderingar” 

(ibid.). 

 

Enligt Solomon i Payne (2002) nedvärderas och diskrimineras vissa grupper i samhället så 

negativt att deras maktlöshet kan bli förödande. Dessa negativa värderingar förekommer även 

i samhällets organisationer enligt henne. Empowerment i detta sammanhang syftar till att 
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använda speciella strategier för att minska, motverka, eliminera och vända negativa 

värderingar som mäktiga grupper i samhället utövar på vissa individer och minoritetsgrupper. 

 

Mullender & Ward i Payne (2002) beskriver viktiga principer för empowerment när det gäller 

socialt arbete med grupper. De är bl a att alla människor har insikter, färdigheter, förmågor 

och rättigheter att bli hörda och styra över sina liv. Det kollektiva agerandet kan öka makten 

och den som håller i gruppen skall underlätta arbetet inte leda det. Mullender & Ward talar 

om det förhållningssätt som socialarbetaren skall arbeta efter. T ex att gruppen själv 

bestämmer vad den vill arbeta med, att gruppen skall vara öppen och tillgänglig för alla 

oavsett exempelvis språkliga eller fysiska hinder. Gruppen bör mötas på ett neutralt område 

och det skall gå att ta sig till mötesplatsen utan att behöva förlita sig på socialarbetaren. 

 

2.2.2 Figurationsteorin 
Enligt Elias är Figurationsteorin, Etablerade och Outsiders, något som finns i en rad 

samhälleliga sammanhang. De etablerade visar, har och vidmakthåller sin makt genom att de 

värderar den egna gruppen efter de högst rankade i sin grupp medan de värderar 

outsidergruppen efter de lägst rankade i denna. Makten upprätthålls genom att de etablerade 

kan hantera sociala kontrollens mekanismer (Elias & Scotson, 1999). 

 

Enligt Elias är den geografiska placeringen och organiseringen av mötesplatserna viktig. 

Undersökningen Elias genomförde i bostadsområdet Winston Parva i England kring 1960, 

visade att det är beroende på om mötesplatsen är belägen i det etablerade området eller i 

outsiderområdet och vem som ansvarar för den som kan vara avgörande för vilka som vill och 

kan delta i aktiviteter som erbjuds.  

 

Konflikter som uppstår mellan etablerade ”vi” och outsiders ”dom” har med gruppen att göra 

och inte med den enskilda individen. När medlemmar av en etablerad grupp stämplar en 

annan grupp negativt har det inte med de enskilda personernas egenskaper att göra utan det 

beror på deras tillhörighet i den underlägsna gruppen. Stigmatiseringen av en annan grupp 

fungerar bara så länge som den etablerade gruppen är väletablerad i de maktpositioner från 

vilka den andra gruppen är utestängd. I själva verket är det ingen skillnad mellan grupperna 

förutom det som handlar om makt (ibid.). 
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Den grupp som har makten är den som har övertaget. Genom sin överlägsenhet i 

maktförhållandet får den etablerade gruppen outsidergruppen att känna sig som mindre värd. 

Det är den etablerade gruppen som måste ta initiativet till förändring för att en sådan skall 

kunna komma tillstånd. Outsidergruppens brist på tillgång till makt gör att de inte har 

möjlighet att själva förändra sin situation (ibid.). 

 

2.2.3 Gemeinschaft och Gesellschaft 
Tönnies Gemeinschaft och Gesellschaft är en av de klassiska samhällsteorierna som växte 

fram i Tyskland för cirka 100 år sedan. Tönnies använde den för att medvetandegöra de kriser 

som då rådde i landet. Den politiska enhetligheten var endast ytlig, i verkligheten var 

samhället djupt splittrat.  

 

I Falks (2002) tolkning av Tönnies kan alla sociala relationer härledas ur viljan som finns hos 

individer som ingår i relationer. Genom att definiera sociala förhållanden utifrån viljan är 

samhället beroende av den mänskliga viljan. Det som förbinder människor är baserat på 

ömsesidighet, på det inbördes förhållandet av krav och prestationer som är konstituerade för 

gruppen som socialt system. Själva detta förhållande kan förstås på två sätt: antingen som 

reellt och organiskt liv, som gemenskapens väsen med ett tänkande som är underkastat viljan - 

Gemeinschaft, eller som en ideell och mekanisk bildning, som samhällets begrepp med en 

vilja som är underkastad tänkandet Gesellschaft. ”Gemeinschaft är det varaktiga och äkta 

sättet att leva tillsammans, Gesellschaft är bara något övergående och ytligt” (ibid. s 75). Båda 

begreppen samverkar för en helhet enligt Tönnies och detta är något man får förhålla sig till 

(Falk, 2002).  

 

Det är mellan Gemeinschaft och Gesellschaft det verkliga livet rör sig enligt Falks tolkning av 

Tönnies. Gemeinschaft betecknar de inre banden mellan människor: släktskap, grannskap, 

sedvänjor och vänskap. De yttre formerna för Gemeinschaft kan vara hus, by eller liten stad. 

Det generella begreppet är folket. Gesellschaft däremot betecknar de yttre banden där 

människor möts som intresse- och utbytespartner. Här finner vi den ekonomiska, den politiska 

och den vetenskapliga människan och det generella begreppet är staten. Gesellschaft är mest 

framträdande i storstäderna men finns överallt i samhället. I Gemeinschaft är den integrerande 

aspekten den mest dominerande medan det i Gesellschaft är konfliktaspekten som dominerar. 
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Desintegrerande konflikter i Gesellschaft styrs upp med politik och överenskommelser - inte 

med hjälp av Gemeinschafts sedvanor, samvete eller religion.  

3. Tidigare forskning 
Vi har inte funnit någon specifik forskning kring fritidsaktiviteter som befrämjar integration. 

Däremot en hel del som tangerar ämnet. 

 

Spännar (Internet, 2005) visar i sin rapport, baserad på ett projekt i Eslöv, vad som hindrade 

respektive främjade integrationen. En hel del olika aktörer såsom personal från förvaltningar 

inom kommunen, polisen, kyrkan, föreningar samt privatpersoner intervjuades och deltog i 

projektet. Genom att inventera, ta tillvara och samordna många olika aktörers arbete 

underlättas integration. Det är, menar Spännar, viktigt att förstå att alla människor har behov 

av självuppskattning, relationer till andra och av ordning och sammanhang. Hon talar också i 

rapporten om integrationsplattformar, mötesplatser där människor kan träffas kring något de 

har gemensamt som t ex idrott och kultur. Där språket inte behöver vara det viktiga, 

uttrycksmedlen kan istället vara något skapande såsom musik, dans eller drama. För att 

underlätta integration är det bra om sådana sammankomster sker regelbundet, är till för alla 

och är kostnadsfria. Revirtänkande, ”vi och dom” tänkande, tvång och alltför kortsiktigt 

ekonomiskt tänkande ser Spännar som hinder för integration. 

 

Åhlund (2005) har genom sin forskning i bl a Rinkeby velat visa på ungdomars inflytande 

över ett framväxande multikulturellt samhälle. Hon menar att ungdomarna är brobyggare och 

medskapare av den kulturblandning som nu sker i Rinkeby. Ungdomarna använder t ex 

musiken som uttrycksform för sin önskan om respekt och jämlikhet. Åhlund berättar om det 

samarbete som växt fram i Rinkeby på grund av det upplevda utanförskapet och om flera 

olika aktiviteter i området som sammanför ungdomar såväl invandrare som svenskar. Det är 

bl a samarbetet mellan kommunala förvaltningar, föreningar och enskilda individer som 

möjliggjort den vi känsla, Rinkebyandan, som vuxit fram. 

 

I en rapport från Riksidrottsförbundet (Internet, 2006), Idrott och integration sammanfattar 

Johan R Norberg, doktorand i historia, fyra olika studier av samhällsorienterad forskning om 

idrott. Norberg menar att integration är en av anledningarna till idrottsrörelsens finansiella 

stöd både specifikt till integrationsbefrämjande projekt och allmänt. Då han endast funnit fyra 

studier ur ett integrationsperspektiv menar han att det vore önskvärt med mera forskning inom 
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detta område. Sammanfattningsvis visar de tre första studierna att invandrade ungdomar är 

mindre föreningsaktiva och mindre fysiskt aktiva än svenska ungdomar, att de invandrade 

ungdomarna idrottsdebuterar senare samt att skillnaderna är större för flickor än för pojkar. 

Den fjärde studien i rapporten är sociologen och idrottsforskaren Tomas Petersons rapport 

Idrotten som integrationsarena. Den baseras på Socialvetenskapliga forskningsrådets 

pågående projekt De avgörande åren, vilket förväntas pågå till år 2009 och omfattar 1000 

ungdomar födda 1984. Rapporten visar bl a att andelen invandrar- och flyktingbarn inom 

fotbollen är stor, att barnen klarar sig bra men att föräldrar till invandrade barn är 

underrepresenterade som ledare. 

 

4. Redovisning av empiri 

4.1 Undersökningsorterna 
Information om de olika kommunerna, idrottsföreningarna och den kyrkliga verksamheten har 

inhämtats från respektive grupps hemsidor på Internet samt länsstyrelsens rapport om 

integration i det aktuella området. Detta är ingen fullständig redogörelse över de verksamheter 

som bedrivs av olika aktörer. Det är mer en bakgrundsinformation till respondenternas 

berättelser. 

 

Större ort 

På den större orten, har vi intervjuat en idrottsledare i ett bostadsområde, två kommunalt 

anställda i två andra bostadsområden samt en barn- och ungdomsledare inom kyrkan i ett 

fjärde bostadsområde. Den större orten har ett invånarantal på drygt 120 000 varav drygt 20 % 

med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund menas här utrikesfödda och födda i Sverige 

med båda föräldrarna födda utomlands. 

 
I några av ortens bostadsområden finns anställda tjänstemän som arbetar med att påverka 

attityder både hos invandrare och hos svenskar för en bra integration. Detta sker bl a genom 

information om invandring, kulturer och kulturmöten, och genom att underlätta till möten och 

dialog. Orten har även informatörer anställda, för att informera på arbetsplatser, skolor och 

inom föreningar. 

 

Det har startats ett allaktivitetshus inom kommunen, först i projektform men som nu har 

övergått till att bli permanent. Detta sker i samarbete med olika aktörer i samhället, t ex 
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frivilliga organisationer, föreningar, socialförvaltningen, en skola, fritidsledare och personer 

med olika etnisk bakgrund. Syftet är att minska diskrimineringen i samhället och förbättra de 

etniska relationerna. Genom allaktivitetshuset vill man skapa möten mellan olika 

samhällsmedlemmar. Ett annat projekt kommunen driver är ett med sex och samlevnad. Detta 

sker i samarbete med SFI, vuxenutbildningen och olika föreningar. Syftet är att behandla 

frågor kring sexuallitet, droger och HIV/Aids men även att förbättra de etniska relationerna i 

kommunen samt öka samförståndet mellan olika kulturer och människor. Målgruppen är 

ungdomar ur olika etniska grupper. 

 

Mellanstor ort 

Orten har knappt 50 000 invånare varav 12 % med utländsk bakgrund. Vi har intervjuat en 

idrottsledare här. På orten fanns förr en flyktingmottagning som är nerlagd. Det arbete som nu 

bedrivs för invandrare är i första hand myndighetsstyrt och flyttat till de kommunala 

handläggarna. Olika projekt för integration är på gång inom kommunen. Ett är samarbetet 

mellan arbetsförmedling, skola, föreningar, fritidsledare och personer som tillhör olika etniska 

grupper. Målet är bl a att förbättra samförståndet mellan olika kulturer i samhället, skapa 

mötesplatser för människor med olika ursprung och förbättra samhällsinformationen till vissa 

grupper. Kommunen anser att det är viktigt att befintliga föreningar används i 

integrationsarbetet. 

 

Mindre orter 

Vi har intervjuat barn- och ungdomsledare inom kyrkan på två orter. De är belägna i mindre 

kommuner med cirka 13 000 invånare vardera och med 7-8 % andel utrikes födda. Vi har inte 

kunnat få fram siffror som visar andelen invånare med utländsk bakgrund som vi kunnat 

redovisa för de större orterna. Metoden att endast räkna utrikes födda medför t ex att inte barn 

som fötts efter ankomsten till Sverige kommer med. Hade mätmetoderna varit likvärdiga på 

samtliga orter hade procentandelarna för de mindre orterna varit högre. 

 

4.2 Studiens resultat 
Vi har valt att presentera varje respondent för sig. De arbetar inom skilda verksamheter och 

detta tillsammans med ostrukturerade intervjuer gör att de helt enkelt inte tagit upp samma 

saker. Undersökningen är en studie och det är inte tänkt att göra några jämförelser 

respondenterna eller verksamheterna emellan. Vi tycker formen är lättläst, överskådlig och 
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ger ett helhetsintryck av varje respondents syn på integration samt hur de arbetar praktiskt. All 

information under denna rubrik, 4.2, bygger helt på de intervjuades berättelser. 

4.2.1 Inom kommunen 
De båda kommunalt anställda vi intervjuat arbetar i olika bostadsområden inom den större 

orten. Deras arbete är inte så myndighetsstyrt som det t ex är för den som arbetar med 

försörjningsstöd på ett socialkontor. Arbetet omfattar olika delar men går i huvudsak ut på att 

arbeta med att göra invånare i olika bostadsområden delaktiga i samhället. De arbetar 

förvaltningsövergripande, vilket här innebär att de lyder under fyra förvaltningar. De har båda 

stor frihet gentemot de fyra förvaltningscheferna att utforma arbetet i respektive 

bostadsområde. 

 

Anders 

Anders har bott i Sverige i 20 år och arbetat med integration i 2 år. Andelen invånare med 

utländsk bakgrund i bostadsområdet han arbetar i är 33 %. Hela bostadsområdet är byggt 

under samma period och består av en villadel och en del med flerfamiljsbostäder. Detta i sin 

tur är uppdelat på bostadsrätter och hyresrätter. 

 

”Integration är en kombination av väldigt många faktorer”. Så tycker Anders rent allmänt när 

det gäller begreppet integration. Han menar att det är ett diffust begrepp. Nyckelorden när det 

gäller integration är: språket, arbetet och att träffas och umgås med andra människor. Han 

vidareutvecklar detta med att förklara för oss att det inte räcker med att kunna språket och att 

ha ett arbete. Träffar jag som invandrare inte svenskar, eller andra nationaliteter, och umgås 

med dem så blir det ingen integration. Det är ”kontakten med andra människor som kan göra 

dig integrerad” säger han. 

 

När det gäller integration inom den egna verksamheten fortsätter han så här: ”Alla skall vara 

med.” Det gäller barn, ungdomar och vuxna, kvinnor och män, svenskar och nya svenskar. 

Det ska inte komma uppifrån vad som ska göras för att främja integration – det skall växa 

fram tillsammans med dem som bor i området. De boende ska få mera makt och min roll ska 

vara en organisatörs. Jag ska göra de boende delaktiga, hjälpa dem att förverkliga sina 

drömmar och det är ett långsiktigt arbete. Mitt arbete med integration skall ses som ett 

komplement till andra aktörers arbete inom vårt bostadsområde säger Anders. Inledningsvis 

tog han kontakt med de andra aktörerna i området, t ex kyrkan och skolan, för att etablera 
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kontakt och få dem att också se varandra kom ett komplement och inte som konkurrenter 

berättar han. Och det är så här det fungerar i området idag, det finns ett bra samarbete 

aktörerna emellan. 

 

Anders berättar att det praktiska arbetet med integration i bostadsområdet bedrivs på flera 

fronter, att han fritt utformar detta och ofta i samråd med de boende. I en speciell grupp 

arbetas med att föra samman olika generationer. Deltagarna träffas för att lära känna varandra 

och för att unga ska kunna lyfta upp sina frågor till de vuxna. Kulturdagen som arrangerades 

hösten 2005 höll gruppen i på egen hand berättar Anders. Det bestämdes att alla skulle göra 

egen mat och ta med och sedan bjuda denna på någon man inte kände. Uppslutningen blev 

stor – det kom cirka 150 personer – och det hade jag inte ens vågat gissa säger Anders. Här 

tycker jag det finns en förändring i attityden säger han och fortsätter: ”folk vill träffa folk och 

lära känna varandra”. 

 

Det finns även en ungdomsgrupp som lär sig att baka, en som spelar basket och en som tränar 

dans. Det finns också en grupp ungdomar som håller i läxhjälp. Dessa ungdomar har själv 

engagerat sig i detta och håller i det själv för att de vill göra det. De hjälper de yngre 

skolbarnen med sina läxor. Det senaste initiativet från ungdomarna, de som är 12-15 år, är att 

de vill vara med de vuxna när de är ute på områdesvandringar. 

 

I sitt praktiska arbete, det gäller både gentemot unga som vuxna och gamla, berättar Anders 

att han arbetar med att göra medborgarna mer delaktiga. Tidigare utförde han själv mycket av 

det arbete som gjordes vilket innebar att de boende endast var deltagare. Idag har han ändrat 

sitt arbetssätt och fungerar i stället mest som organisatör. De boende ska själv äga sina idéer, 

jag ska finnas som ett stöd. Makten ska ligga hos dem själva. Tidigare år har Anders t ex 

arrangerat midsommarfirande i bostadsområdet berättar han. I år ska de boende själv ta ansvar 

för och arrangera detta och t ex ta kontakt med de myndigheter som berörs. 

 

I år har dessutom några boende föreslagit majbål och så kommer det att bli enligt vår 

respondent. Han stöttar dem i arbetet med detta men låter dem själva ta ansvaret med att t ex 

ringa kommunen för att få tillstånd att elda. Anders berättar vidare att detta förslag kommer 

från ett äldre svenskt par i områdets villadel. De säger att de förstått att det pågår väldigt 

mycket aktiviteter i området nu men att de i sin del av området inte fått information om det. 
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Britt 

Britt har tidigare arbetat på bostadsområdets fritidsgård. Britts arbete med att utveckla detta 

bostadsområde har pågått i drygt 1 år. Andelen invånare med utländsk bakgrund är 21 %. 

Bostadsområdet består av en äldre del och denna avgränsas med en bussgata och en gärdsgård 

mot den nyare delen. Den äldre delen består mest av villor – både äldre och nyare, men det 

finns även hyresrätter i flerfamiljshus. Den nyare delen består till största delen av 

flerfamiljshus, i form av både hyresrätter och bostadsrätter. 

 

”När alla människor kan leva tillsammans i harmoni.” Så beskriver Britt integration i 

allmänhet för oss och fortsätter: ”När man pratat om integration tänker man ofta svenskar – 

invandrare, men det handlar ju om alla människor. Framförallt tror jag att det som det finns ett 

stort behov av, är integration mellan åldersgrupper”. Integration ska omfatta alla – inte bara 

minoritetens integration till majoriteten utan även tvärtom. 

 

På det lokala planet menar vår respondent att det är viktigt att skapa möten och mötesplatser 

bland människor. Att skapa möten mellan invandrare och svenskar, unga och gamla samt 

mellan de som bor i den äldre delen av området och de som bor i den nyare delen. Den nyare 

delen av området har fått dåligt rykte. Skolan och kyrkan där har varit utsatt för skadegörelse 

ett flertal gånger. Britt har en känsla av att man från den gamla delen inte vill sträcka ut 

handen till den nya delen. ”Det finns enorma fördomar hos människor här, det märker man, 

och lite sådär försiktigt, steg för steg, försöker man påverka detta.” Orten ska nu byggas ut så 

att bussgatan och gärdsgården som idag fysiskt delar orten i två delar inte längre ska fungera 

som en klar skiljelinje. Detta tycker Britt är bra och det är det som hon på något sätt har 

strävat efter hela tiden – att orten ska bli ett. Från att tidigare ha utfört mycket av arbetet själv 

har hon nu bestämt sig att ta rollen som organisatör och i stället sätta igång eldsjälar. Det är 

många människor som vill vara med och arbeta ideellt, de blir fler och är positivt inställda. 

 

Britt menar att hon fritt utformar sitt arbete. Genom att ta kontakt med de boende och ta till 

sig deras idéer och tankar låter hon de boende påverka hur de vill ha det i sitt närområde. T ex 

önskade man sig en schackklubb och en sådan har nu startat. Det första året har använts till att 

skapa möten och mötesplatser bland invånarna. I den äldre delen av området finns det gott om 

mötesplatser medan det i den nyare delen fram till nu endast funnits kyrkan. I dagarna 

invigdes en lokal på 2 r o k i den nya delen av området fortsätter Britt. Det kom över 100 

personer - gamla och unga, invandrare och svenskar i en salig blandning och stämningen var 
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hög berättar hon. Lokalen ska drivas av två personer, varav den ena bor i området och tidigare 

har varit arbetslös och nu senast sjukskriven. Genom detta nya ansvar har hon växt, känner 

glädje och att hon betyder någonting berättar Britt. Daglediga vuxna ska kunna träffas i 

lokalen, skriva CV och maila och på eftermiddagarna är det tänkt att barn och ungdomar ska 

använda lokalen också. Som det nu är tar sig barnen och ungdomarna inte till den gamla delen 

av området där fritidsgården finns utan driver i stället omkring ute i den nyare delen av 

bostadsområdet. 

 

Ytterligare en mötesplats i den nyare delen är på gång. Skolan ska byggas om och Britt 

berättar att hon påverkat arkitekterna så att skolan ska kunna användas som mötesplats. En 

utomhusscen, som vår respondent tidigare haft som önskemål hos kommunen men inte fått 

gehör för, ska nu byggas i anslutning till skolan och den ska kunna användas av alla boende. 

Att på detta sätt öppna upp lokaler och skapa tillfällen att mötas tror hon är enda sättet att 

förändra folks fördomar. I stället för att som tidigare försöka få de boende i nya delen av 

området att ta sig till aktiviteterna i den gamla delen kan man nu bygga på med ytterligare 

aktiviteter i anslutning till de nya mötesplatserna i den nya delen av området enligt Britt. 

Två kulturkvällar har arrangerats i området under vintern och ytterligare en, romsk afton, ska 

arrangeras den kommande veckan berättar Britt. De båda tidigare har varit välbesökta – till 

den första kom 150 personer. En gratis föreläsningsserie, med inslag av kultur, genomfördes 

under hösten 2005 vid åtta olika tillfällen. Några av föreläsningarna var välbesökta - andra 

inte. Föreläsningarna hölls i församlingshemmet i grannbyn, 4 km bort, vilket Britt tror 

påverkade deltagarantalet negativt.  Arrangemangen bedrevs i samarbete med kyrkan, skolan 

och föreningslivet i området. 

 

För barn och ungdomar arrangerades hösten 2005 ”prova-på-dag” på skolan i den nya delen 

av området. Det var olika sorters dans och musik. Många barn kom och många anmälde sig 

också till de olika aktiviteterna. När kurserna sedan satte igång efter någon månad, i lokaler i 

gamla delen av området, visade det sig att det nästan inte kom några barn och ungdomar alls 

från den nyare delen – varken invandrade eller svenska. Britt menar att det har både med 

avståndet att göra och att dessa barn och ungdomar inte är familjära med miljön i den gamla 

delen av området. Därför har man nu startat kurserna även i lokaler i den nya delen av 

bostadsområdet. Många av barnen från den nyare delen, som anmälde sig på ”prova-på-

dagen”, har nu börjat med sina aktiviteter. 
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Mitt mål är att alla boende i området ska känna kontakten sinsemellan. Det ska vara lika lätt 

för de boende i den gamla delen att ta sig till den nya när där är arrangemang som tvärtom 

säger Britt. 

 

4.2.2 Inom idrottsrörelsen 
Vi har intervjuat en idrottsledare från den större orten samt en från den mellanstora orten. 

Båda idrottsföreningarna har samarbete med kommunen på sin ort. Kommunerna stöttar 

föreningarna ekonomiskt. 

 

Cecilia 

Cecilia har tidigare arbetat 14 år inom socialtjänsten, men sedan några år tillbaka arbetar hon 

med barn och ungdomar i föreningen på den större orten eftersom hon vill arbeta mera 

förebyggande. Tidigare har Cecilia varit aktiv basketspelare. Cirka 50 % av klubbens 

medlemmar har invandrarbakgrund och föreningen har kontakt med olika 

invandrarföreningar. 

 

”För mig är integration en väldigt sliten klyscha och egentligen skulle jag inte vilja använda 

den” säger Cecilia och fortsätter ”för mig står det för att ha förståelse för varandras kulturer, 

man skall jobba tillsammans för samma mål”. Målet är olika för olika grupper förklarar 

Cecilia. ”Man behöver inte vara lika för att jobba mot samma mål – man kan tvärtom utnyttja 

varandras olikheter.” 

 

”Vi tror, i alla fall i den här föreningen, att integration måste ske på frivillig väg”. Så vill 

Cecilia att integration ska fungera i praktiken. Hon tycker att de styrande i staden gör tvärtom. 

För något år sedan lades skolan ner som idrottsföreningen hade lokaler tillsammans med efter 

ett kommunfullmäktigebeslut. Övervägande andelen barn på skolan hade invandrarbakgrund. 

Barnen placerades ut i några av kommunens övriga skolor. Idrottsföreningen förespråkade det 

motsatta berättar Cecilia. Föreningen arbetade för att ha idrottsklasser placerade på skolan, 

”så vi fick in barn från andra områden i stan, på frivillig väg, och man på så vis, utan att få 

bråk i skolan, kunde få in ett annat beteende och positiva förebilder”. Cecilia menar att 

kommunens agerande med att tvinga ut barnen till andra skolor, i stället för att med 

frivillighet locka nya grupper av elever till skolan, mer är en form av assimilation. 
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Det praktiska arbetet i föreningen sker i några olika former. Steg ett är, berättar Cecilia, den 

aktivering idrottsföreningen har på skolorna för barnen, dels på rasterna men också 

basketundervisning och fritidsverksamhet direkt efter skoldagens slut på skolan. Detta för att 

barnen inte skall gå hem, och utebli bara för att de hamnat framför TV och dator istället, 

menar Cecilia. 

 

Steg två, fortsätter Cecilia, är att de som vill och kan skall prova på och uppleva det positiva 

med lagidrott. Det viktiga är inte att vara jätteduktig utan ”laget bygger på att man samarbetar, 

man är alltid bra på någonting” och alla får alltid vara med och spela när det är match. Till 

verksamheten kommer barn och ungdomar upp till 12 år och det är en blandning av 

invandrarbarn och svenska barn. Generellt sett, säger Cecilia, har de invandrade barnen ett 

aggressivare beteende på planen medan de svenska barnen agerar lugnare. ”Kan man 

kombinera det här – få ihop det, få dom att lära sig av varandra så kan det nog blir väldigt 

bra” säger hon. 

 

Cecilia berättar att många stannar kvar i föreningen när de blir äldre. Vissa blir ledare för 

något skollag eller ungdomslag. En del kommer tillbaka och berättar hur det har gått för dem 

om t ex arbete de fått eller skolor de ska gå på. ”På något sätt är det som en familj, man 

återvänder liksom”, säger hon. 

I samarbete med kommunen bedriver föreningen olika projekt. Kommunen ansvarar för det 

ekonomiska. Samtidigt som Cecilia ser detta som en fördel menar hon att den snäva ekonomin 

är det som begränsar hennes arbete. Arbetet i övrigt är fritt och hon kan arbeta med det hon 

brinner för. 

 

Cecilia berättar om ett tjejprojekt för muslimska flickor upp till 12 år. Många av dem har lång 

kappa och bär slöja och ingen tradition med sig hemifrån att få idrotta. Genom projektet har 

de fått prova på detta. Projektet genomfördes tillsammans med svensk-arabiska föreningen – 

annars hade det aldrig gått – vi hade aldrig fått kontakt med familjerna säger Cecilia. Speciellt 

papporna har föreningen peppat för att de ska låta flickorna prova på idrott. Dessa flickor som 

tidigare var bleka, trötta och ofta sjuka har nu fått påtagligt förbättrad hälsa, vilket deras 

föräldrar också noterat och ser som positivt. Så resultatet har inte uteblivit menar Cecilia och 

tillägger att flickorna har fortsatt idrotta. 
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David 

David har varit verksam inom föreningen på den mellanstora orten i många år. Han är även 

idrottslärare på en av kommunens skolor och väl förtrogen med kommunens barn och 

ungdomar. Inom föreningen startades ett projekt i mitten av 1990-talet som innehåller bl a 

föreningsfostran, tjejer stöttar tjejer och sommaraktiviteter i ett invandrartätt bostadsområde. 

Andelen invandrare inom idrottsföreningen varierar: inom basket är det 40 %, inom fotboll 20 

% och inom innebandy ca 10 %.  

 

Rent allmänt menar David att integration borde vara något helt naturligt. Han upplever det lite 

konstlat och påtvingat det här med integration och menar att det borde ligga i det 

gemensammas intresse att ha verksamheter och inte bara handla om att få bidrag till 

verksamhetens ekonomi. ”Det är nästan en brist när det kommer så långt att man börjar prata 

om integration.” Har samhället ett brett utbud som kan tillfredsställa människors behov så 

löser detta sig själv, anser han. 

 

David uppfattar det som att det är invandrare som skall integreras trots att han menar att det 

inte borde vara så. Han anser att detta beror på många olika faktorer t ex att de bor i vissa 

områden och att de har svårare att ta sig till olika platser. Invandrarna saknar ofta lokaltidning 

menar David. Detta medför att de inte kan ta del av information om aktiviteter som erbjuds 

vilket påverkar deltagandet. 

David ser det som ett naturligt förlopp när någon flyttar till ett annat land. Först kommer det 

primära med att skapa sig en trygghet och sedan följer det andra utifrån det. Han menar att det 

bara är att gå till sig själv hur aktiva vi är att söka oss till nya människor. Vi sitter gärna 

hemma framför TV:n. I det invandrartäta bostadsområdet ser det helt annorlunda ut, säger 

han. Barnen är ute och leker mycket mera, ungefär som vi gjorde på 1950-60 talet innan TV 

kom. De äldre är också med ute, spelar spel och dylikt. 

 

Om man skapar en öppen verksamhet så stimulerar man till integration menar David. Här i 

föreningen bedriver man idrott så att så många som möjligt kan vara med, även de som t ex 

tycker det räcker med att träna 1 – 2 gånger i veckan. Han menar att det är viktigt att de som 

deltar i föreningens verksamhet också får vara med och påverka. 

 

David talar om att i det invandrartäta bostadsområdet där de har aktiviteter i integrationssyfte, 

fungerar det inte som det var tänkt. 98 % var barn och ungdomar med utländsk bakgrund och 
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alltså väldigt få med svensk bakgrund deltog. De som bor runt bostadsområdet, mestadels 

svenskar, deltog inte i verksamheten. För att locka även dessa kringboende skall föreningen 

nu, i samarbete med det kommunala bostadsbolaget, ordna en bollplan i närheten av skolan. 

 

David menar att det brister i engagemanget hos många, de vill hellre köpa sig fria än att 

engagera sig. Det vore bra att börja i bostadsområden och få människorna där att växa. 

”Föreningslivet måste samverka med skolan” menar David och fortsätter, ”så att vi ser 

helheten.” ”Hade flera engagerat sig, hade fler gjort mer, hade fler varit mer öppna, tagit emot 

och varit gästvänliga så hade vi inte pratat om integration” anser han. 

 

4.2.3 Inom kyrkan 
De tre anställda inom svenska kyrkan vi intervjuat arbetar i huvudsak med barn och 

ungdomsverksamhet. Deras arbete skall vila på svenska kyrkans grundvärderingar men de är i 

övrigt relativt fria att utforma verksamheten efter de behov som finns i området. 

 

Eva 

Barn och ungdomsledaren har arbetat på orten i 15 år. Orten där verksamheten är belägen har 

ca 3 200 invånare och ca 7 % utrikes födda. Kyrkan har barn och ungdomsverksamhet som t 

ex, körer, söndagsskola och olika grupper med uppdelning efter ålder. De har även en öppen 

förskola dit föräldrar och barn får komma tre dagar i veckan. Det finns ingen annan liknande 

kommunal verksamhet i på orten. Andelen invandrare i verksamheten har ökat de senaste 5 

åren enligt henne. 

 

Integration i allmänhet är något helt naturligt anser Eva. Hon menar att ”Det är viktigt att se 

varje människa som unik, oavsett ras eller kön /…/ vi är alla lika viktiga”.  ”Vi har alla så 

mycket att tillföra varandra, olika erfarenheter, olika sätt.” Integration fungerar mer naturligt 

mellan barn anser Eva. De är inte är lika komplicerade som vuxna ”dom leker på samma 

villkor som dom andra barnen, om dom kan språket spelar ingen roll”. 

 

Det var först efter att lokaltidningen skrivit artiklar om den kyrkliga barnverksamheten utifrån 

ett integrationsperspektiv, som Eva tänkte att det kunde vara så. Själv menar hon att det inte 

gör någon skillnad om vi är från olika kulturer eller inte - arbetet ser likadant ut i alla fall. Det 

påverkar inte verksamhetens innehåll och alla barn och ungdomar är lika välkomna. Arbetet 
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med att göra Guds rike känt utestänger inte barn och ungdomar med andra trosuppfattningar 

menar Eva. Hon skulle gärna se att det var fler män med i verksamheten för ”då blir det mer 

mångfald”. 

 

Eva berättar att Migrationsverket har tagit initiativ till att komma med ”vilsna människor” 

som behöver kontakt med samhället utanför den egna familjen. Hon har även bett BVC 

informera både nyblivna mammor och nyinflyttade familjer om verksamheten. Det händer 

också att information sker via mun mot mun metoden. Eva säger att invandrarna på orten 

stannar bara tills de fått uppehållstillstånd, sedan flyttar de till sina släktingar på större orter 

där de kan känna en större tillhörighet tror hon. 

 

Eva anser att den öppna verksamheten i kyrkan har blivit som en mötesplats. Det är både för 

att träffa svenskar och deras barn men även för att t ex få hjälp med att tyda ett brev eller 

ringa ett samtal som invandrarna kommer. Barn och ungdomsledaren menar att hon får vara 

en slags mellanhand till myndigheter, som hon säger ” de är helt utlämnade”/…/ ” vet inte 

någonting om vår kultur eller hur vårt samhälle fungerar, det är helt nytt för dom, helt 

annorlunda”. Hon berättar om den förståelse och hjälpsamhet bl a när det gäller språket, som 

finns bland dem som är med i verksamheten. Alla hjälps åt säger hon, går det inte med 

svenska eller engelska så fungerar kroppsspråket. 

 

Eva berättar att invandrarna inte alltid förstår att det är en öppen verksamhet, utan de vill 

gärna förklara om de kommer sent eller inte har möjlighet att komma någon dag. Hon säger 

att ibland verkar de rädda att det skall bli fel och tror det kan bero på invandrarnas erfarenhet 

av myndigheter. 

 

Verksamheten inom kyrkan har inte förändrats på grund av att det nu är invandrare med i 

grupperna anser Eva. ”I och med att det här är en kristen verksamhet så kör vi vårt.” Hon 

säger att hon frågar ibland vad invandrarna själva tycker. De skall inte känna det jobbigt att 

vara med på t ex andaktsstunder. Svaren hon brukar få är att det inte är några problem och 

Eva är nästan lite förvånad över att det inte har varit några krockar. 

 

Eva menar att kyrkan ändå måste förändras och möta människor där de är för att tiderna 

förändras. Men hon säger samtidigt att det är viktigt ”att inte tulla på något kring Guds ord”. 
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Frida 

Barn och ungdomsledaren har arbetat inom verksamheten i 5 år. Orten där kyrkan är belägen 

har ca 1 800 invånare och 7 % utrikes födda. Kyrkan har barnkör och olika grupper uppdelade 

efter ålder. De har en öppen verksamhet dit barn och föräldrar får komma två dagar i veckan. 

Det finns en privat öppen verksamhet liknande kyrkans men ingen kommunal. Det har skett 

en ökning av antalet deltagare i den kyrkliga verksamheten de senaste åren både av invandrare 

och av svenskar. Kommunen har viss integrationsverksamhet riktad till invandrare.  

 

”Alla vill ju så klart på nåt vis att dom ska bli som vi/…/men jag tror aldrig man kan få dom 

som vi, utan man har ju helt olika bakgrund” menar Frida. ”Det är viktigt att man behåller sin 

egen kultur till viss del, men man måste ju anpassa sig. Så hade det varit om vi hade flyttat på 

oss”, fortsätter hon. Hon anser att det är skillnad för invandrare om de bor på en liten ort eller 

på Rosengård. ”Här måste de ju blanda upp sig, både för att bli accepterade och kunna leva 

här”. På Rosengård kan de leva som i sitt hemland, menar hon. 

 

”Det är vi lite äldre och vuxna som gör det här till så mycket större saker än vad barnen gör”, 

säger Frida angående det svenska språkets betydelse för att kunna umgås. ”Det kan vara den 

största krocken” fortsätter hon ”att vi vuxna inte kan prata med dom”. Men menar ändå att det 

fungerar om inte annat så med kroppsspråket. 

 

Inom verksamheten är det många pappor, både svenska och invandrade, som kommer med 

sina barn berättar Frida. Hon menar att det behövs olika öppna verksamheter där alla kan få 

träffas. Det inte finns så många andra ställen på orten för just detta. Genom att delta i 

verksamheten får de invandrade barnen och ungdomarna hjälp att lättare anpassa sig i skolan 

och senare i vuxen ålder anser Frida. 

 

Frida berättar om ett samtal i konfirmandgruppen. Orden ”blatte” och andra nedsättande 

uttryck användes trots att en ”mörkhyad” invandrad pojke var med i gruppen. Hon påtalade 

detta ”tänker ni på vad ni säger”. De andra ungdomarna svarade henne med orden ”han, men 

han är ingen utlänning”. När hon då påpekade att ”han är lika mycket utlänning som dom 

andra som ni tycker illa om” fick hon till svar ”men han känner vi ju”. 

 

Till verksamheten kommer barn och unga tillsammans med sina föräldrar från så olika 

trosinriktningar som muslimer, katoliker och ortodoxa och alla är lika välkomna säger Frida. 
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Trots detta har verksamheten inte förändrats eller anpassats, ”inte ens på matfronten har vi 

behövt ändra på någonting”. När de muslimska barnen började komma till verksamheten 

tillfrågades föräldrarna om barnen fick äta skinka som smörgåspålägg med tanke på att 

muslimer inte äter griskött. Samtliga föräldrar svarande att det gick bra berättar Frida. Hon 

berättar också att invandrarna vill ”att vi ska lära dom av det vi gör”. Det fungerar även bra 

vid aktiviteter i kyrkan anser hon. De följer med trots att de från början var emot det. ”De 

ändrade sig på vägen”. 

 

Det är genom Migrationsverket som information ges till invandrare om den kyrkliga 

verksamheten. Frida menar att det kan bli fel om de från kyrkans sida tar initiativet, eftersom 

de har en helt annan religion. Från kyrkans sida tas bara kontakt om någon familj varit med i 

verksamheten och fått avslag på sitt uppehållstillstånd. Det har blivit väldigt uppskattat, säger 

hon. 

 

Gustav 

Barn och ungdomsledaren har varit anställd i drygt 5 år. Gustav har varit engagerad i 

verksamheten sedan tidigt 1990 tal och även bott i området. Bostadsområdet som kyrkan är 

belägen i har 4 300 invånare varav 41 % med utländsk bakgrund. Det finns en fritidsgård i 

kommunal regi. Kyrkan har olika grupper för barn och ungdomar som t ex, kör-, drama-, och 

fritidsgrupper och musikverkstad. Grupperna i kyrkan har ungefär hälften var från svenskar 

och invandrare. Kyrkan har även aktiviteter riktade direkt till förskolan och skolan t ex tjej 

och killsnack, FN dagar, musicaler, och ”alla-lika-dagar”. Kyrkan har även samarbete med en 

idrottsförening när det gäller konfirmationsundervisningen.  

 

För Gustav handlar integration i allmänhet mycket om invandring. Har man flytt från ett land 

där det inte går att leva som man själv vill, skall man få lov att komma hit och göra det här. 

Naturligtvis inom lagens råmärken säger han. Gustav anser också att det är viktigt att de som 

kommer till Sverige ”… får ta del av vår svenska kultur, våra traditioner liksom vi får ta del 

av deras”. Det finns både likheter och skillnader som vi kan ta vara på ”vi är som ett pussel 

där varje person är en pusselbit som passar perfekt in där det behövs”. Det här pratar vi också 

om i verksamheten. 

 

I området finns det inte mycket aktiviteter för barn och ungdom enligt Gustav. Genom 

information i områdets skolor försöker de se till så att alla barn i området får information och 
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kan ta del av de verksamheter som bedrivs inom kyrkan. Genomströmningen är ca 100-150 

barn och ungdomar varje vecka. 

 

Genom att både invandrare och svenskar träffas här bedrivs integrationsarbete menar Gustav. 

Här deltar muslimer, hinduer, buddister, svenskar och de med ortodox bakgrund. Både bland 

invandrarna och bland svenskarna finns många som inte har språket naturligt i sig, och därför 

satsar vi mycket på skapande verksamhet. Arbetet planeras tillsammans med barnen. Gustav 

menar att det är viktigt att få lära sig demokratins spelregler. ”Att kunna leva med det, att det 

inte blev som jag ville.” 

 

Det är hur det ser ut i området som styr verksamheten menar Gustav. Han anser att det inte 

beror så mycket på om någon är invandrare eller svensk utan mer vad man har med sig i 

bagaget sedan tidigare som påverkar. Det som kan påverka är om muslimer deltar. Han 

berättar att när de serverar griskött så bjuder de naturligtvis på kycklingköttbullar också. När 

det gäller det kyrkliga säger Gustav att ”vi behöver kanske inte berätta om Jesus hela tiden” 

och fortsätter ”vi tror ju alla på en Gud och håller fast vid det.” Han säger att det inte varit 

några problem med det. 

 

Gustav berättar att deras verksamhet är öppen och fri. Detta gör att många kommer och vill 

vara med. Det är när barnen blir äldre som det kan bli svårare menar han. Det som är en öppen 

grupp blir ändå i praktiken en sluten. Anledningen, tror Gustav, kan vara att de som är där har 

många gemensamma minnen från konfirmationsundervisning, läger och dylikt. Gustav säger 

också att det är svårt att få föräldrarna att medverka. Det är inte bara de invandrade 

föräldrarna utan även de svenska föräldrarna som uteblir från barnens aktiviteter. Även om de 

har premiär på en stor musical kommer väldigt få föräldrar, säger han. Ibland uteblir även 

barnen på grund av dålig support hemifrån. 

 

Gustav märker att han får resultat genom att han får barnen att tänka till ”varför jag gör som 

jag gör, varför jag säger som jag säger” och ”att inte blanda ihop rädsla med respekt”. Han 

menar att ”har jag lyckats med en så har jag lyckats”. 
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5. Analys 
Analysen inleds med att sätta in våra respondenters verksamheter i ett sammanhang gentemot 

andra mer myndighetsstyrda verksamheter som finns när det gäller integration. Detta omfattas 

inte av vårt syfte och vi har inte för avsikt att jämföra dessa båda typer av verksamhet utan ser 

det mer som en ingång till analysen. Vi gör det under temat: Myndighetsstyrda respektive icke 

myndighetsstyrda verksamheter.  Analysen fortsätter sedan under temat Reflektion kring 

integration som både ska ge svar på våra respondenters reflektioner i allmänhet och i den 

egna verksamheten. Därefter analyseras, utifrån de fyra temana: Integrationsarbetet ska 

omfatta alla, Mötesplatserna och deras placering, Att stärka individen samt Människors 

behov hur det arbetas med integration lokalt. 

5.1 Myndighetsstyrda respektive icke myndighetsstyrda 
verksamheter 
Våra respondenters verksamheter med integration skiljer sig från de mer myndighetsstyrda i 

vårt samhälle. Det myndighetsstyrda integrationsarbetet via arbetsmarknaden eller Svenska 

För Invandrare, SFI, den s k systemintegrationen har pågått i flera årtionden och fortgår. Att 

genom arbetsmarknaden integrera människor i samhället är inte längre lika självklar som när 

invandringen var just arbetskraftsinvandring. SFI, i sin tur, fungerar på ett sätt att det kräver 

en motprestation av den behövande – av invandraren. Deltar du inte i SFI riskerar du att mista 

ditt försörjningsstöd. Det finns ett tvång förknippat med integration i samband med SFI. När 

det gäller de verksamheter vi varit ute i så finns inte detta tvång och häri ligger en tydlig 

skillnad. En av våra respondenter, Eva som arbetar inom kyrkan på en av mindre orterna, 

berättade för oss hur noga invandrarna är med att berätta om de inte tänker komma nästa gång 

och varför de i så fall inte kan. Hon tror det beror på att de är vana vid detta från sina 

kontakter med myndigheter. 

 

Av våra respondenter framgår att integration ska vara frivillig för att ge bra resultat. Cecilia, 

som arbetar i den ena idrottsföreningen, var mycket bestämd på denna punkt när hon sa att 

”integration måste ske på frivillig väg”. När vi tittar på dessa båda förhållningssätt, det 

frivilliga respektive det tvingande i ett teoretiskt perspektiv, så drar vi paralleller till 

Gemeinschaft och Gesellschaft. Enligt Tönnies samverkar de båda begreppen och utgör en 

helhet och det överensstämmer med den bild våra respondenter gav oss när det gäller arbetet 

med integration. Enligt dem är det värdefullt att integration bedrivs på många olika fronter, 

aktörer på integrationsarenan ska inte se varandra som konkurrenter, utan i stället som 
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samarbetspartners. I detta teoretiska perspektiv får våra respondenter representera 

Gemeinschaft medan de mer myndighetsstyrda aktörerna får representera Gesellschaft. Enligt 

Tönnies har Gemeinschaft en dominerande integrerande aspekt medan Gesellschaft är mera 

konfliktdominerat. Tönnies ser också Gemeinschaft som det varaktiga och äkta sättet att leva 

tillsammans medan Gesellschaft är ytligt och övergående. Det arbete som bedrivs i våra 

respondenters verksamheter ser vi som nära, gemenskapsfrämjande och varaktigt. Tanken är 

inte att aktiviteterna ska upphöra utan att de ska utvidgas. Om vi i stället ser på det 

myndighetsstyrda integrationsarbetet så är det för oss insatser av övergående natur. Efter att 

exempelvis invandraren lärt sig språket, under tiden han får försörjningsstöd, är det tänkt att 

han ska behärska språket, få arbete och övergå till att själv ta ansvar för sitt liv och bli 

delaktig i samhället. 

 

5.2 Reflektion kring integration 
Genom våra respondenters berättelser framgår det att de var och en reflekterar olika kring 

integration. Förutom det faktum att de reflekterar olika, den uppfattningen fick vi, så finns 

även möjligheten att vår undersökningsmetod med ostrukturerade intervjuer bidragit till att 

förstärka olikheterna. Våra respondenter verkar enligt Gemeinschaft samtidigt som de har att 

förhålla sig till och verkar i Gesellschaft, det omgivande samhället. Vad händer då om våra 

respondenters verksamheter sinsemellan råkar i konflikt och de får göra avkall på sina 

värderingar? Våra respondenter verkar i Gesellschaft, och enligt Tönnies blir det dess politik 

och regler som får styra upp eventuella konflikter.  

 

När vi sedan i nästa steg ser till hur var och en reflekterar kring integration i allmänhet i 

förhållande till hur de reflekterar kring det i den egna verksamheten, finns här en 

överensstämmelse hos de flesta av våra respondenter. Av den anledningen har vi valt att 

analysera detta tillsammans under denna rubrik. Vi drar slutsatsen att denna 

överensstämmelse hör samman med att de genom sitt, som de själva anser, fria arbete har 

möjlighet att omsätta sina tankar till handling. Våra respondenter ansåg att de självständigt 

kunde utforma sitt praktiska arbete. De kände sig inte styrda i detta. Det som kunde styra var 

de ekonomiska ramarna som idrottsrörelsen har att anpassa sig efter. Inom kyrkan har man att 

förhålla sig till Svenska kyrkans grundläggande värderingar vilket i sig inte uppfattas som en 

begränsning för de som arbetar där – det är på dessa hela verksamheten vilar.  
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Men om det ändå uppstår en konflikt, inom en verksamhet - mellan de som verkar i dess 

Gesellschaft och de som verkar i dess Gemeinschaft, vad händer då? Även om våra 

respondenter anser att de inte upplever någon skillnad mellan sin uppfattning om integration 

gentemot verksamhetens uppfattning, så har de ändå att förhålla sig till de yttre ramarna. I 

fallet med David, vars egen syn på integration inte helt stämde överens med de yttre ramarna 

inom hans verksamhet, så hade han att förhålla sig till dessa. Gemeinschaft och Gesellschaft 

är beroende av varandra men det är Gesellschaft som drar längsta strået vid konflikter enligt 

Tönnies. Här ställer vi oss något kritiska till Tönnies teori: samtidigt som han säger att 

Gemeinschaft är det äkta och varaktiga sättet att leva så menar han att det är Gesellschafts 

överenskommelser som får hålla ordning i samhället. För oss framstår det som märkligt att det 

övergående och ytliga skall hålla ordning på det varaktiga i samhället. 

 

Inom kommunen 

Anders och Britt inom kommunen anser att integration ska omfatta alla. Den ska inte riktas 

till minoriteterna eller andra utvalda grupper. Integration ska inte bara förekomma mellan 

invandrare och svenskar - det finns också ett behov av att integrera mellan åldersgrupper och 

mellan boende inom olika geografiska delar av ett bostadsområde. Kulturdagar och ”prova-

på-dagar” är exempel på arrangemang inom kommunen i integrerande syfte för att ge 

utrymme för och främja olika kulturella yttringar. Aktiviteter ska inte göras åt de boende utan 

tillsammans med dem för att de ska känna delaktighet i samhället. Denna syn på integration 

ligger helt i linje med både regeringens och integrationsverkets som menar att integration inte 

ska göras åt några, utan åstadkommas av och genom alla berörda (Carlgren, 2006). 

 

Det är relationer och kontakten med andra människor som kan göra dig integrerad i samhället. 

Även om du lärt dig språket och fått arbete kommer inte integrationen med automatik om du 

som t ex invandrare inte träffar svenskar enligt Anders. Även här finns en tydlig koppling till 

integrationsverkets formulering som innebär att alla aktörer som arbetar med integration ska 

samarbeta för att hindren för mångfald ska kunna rivas. 

 

Inom idrotten 

Cecilias önskan att idrottsklasser skulle placeras på en skola där de flesta barnen var 

invandrare är ett exempel på att integration lika gärna kan riktas till majoriteten som till 

minoriteten. I stället för att placera ut invandrarbarn på olika kommunala skolor för att de 

skulle integreras med svenska barn förespråkade föreningen att inrikta integrationsarbetet på 
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majoriteten. Barnen från de svenska familjerna skulle frivilligt och av eget intresse söka sig 

till skolan med många invandrarbarn. Exemplet belyser också det föreningen står för: att 

integration ska vara frivillig. Synen på integration hos Cecilia, precis som för David, ligger 

också den i linje med regeringens och integrationsverkets uppfattning. 

 

Integration bygger på olikhet inom idrotten. Lagidrotten är ett forum där barn och ungdomar 

får lära sig att de flesta är olika men ändå måste samverka för att nå resultat. Lagsporten 

tränar barnen i att ta hänsyn till varandra och att alla behövs. 

 

Inom kyrkan 

Alla ska ta del av allas kulturer och traditioner menar Gustav. Han betonar att det skall vara 

ett ömsesidigt utbyte. Hans metafor att varje människa är en pusselbit som passar perfekt in 

kan ses som att det inte är fråga om assimilation. Var och en ska få ha sin kultur – ingen 

kultur är den andra överlägsen. Integration uppnår vi om vi får människor att träffas – det som 

naturligt sker i t ex olika öppna aktiviteter. Utöver grupper att integrera mellan som tidigare 

nämnts finns det enligt Gustav ytterligare en: behovet av integration mellan samhällsklasser. 

 

Eva och Frida, på de mindre orterna, bad de deltagande invandrarna dela med sig av sin kultur 

och bjöd på så sätt in till en ömsesidig process. De frågade dem också om de hade önskemål 

kring aktiviteterna. Initiativet från dem resulterade inte i någon förändring av innehållet i 

verksamheten. De invandrade deltagarna visade inget intresse att dela med sig av sin kultur 

och sina traditioner utan svarade att de ville ta del av det svenska och lära sig det. 

 

Alla verksamheter 

Samtliga våra respondenters syn på integration innebär att de vill att alla individer ska vara 

delaktiga i samhällslivet och att processen skall vara ömsesidig. Att vara delaktig ryms både 

inom integrationsbegreppet såväl som inom begreppet assimilation. Skillnaden ligger i på 

vems villkor. Det går inte med bestämdhet att avgöra hur våra respondenter vill göra 

människorna som deltar i deras verksamheter delaktiga – om det blir integration eller 

assimilation. I stället blir det mer som en dragning åt det ena eller andra hållet där vi anser att 

våra respondenter ligger på ”integrationshalvan” av skalan. En skiljelinje ser vi mellan kyrkan 

och de övriga. Kyrkan har sina grundvärderingar som sätter ramar för dess arbete och med 

detta följer att det blir någon typ av anpassning. Men denna anpassning omfattar både 

invandrare och svenskar och handlar om att alla som deltar anpassar sig till verksamhetens 
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grundvärderingar. Kyrkan får här representera majoriteten och deltagarna minoriteten och 

med ovanstående resonemang ser vi en dragning åt assimilation – men den omfattar alla 

deltagare. Vi ser också en viss skillnad mellan kyrkans verksamhet på större respektive 

mindre orter. På de mindre orterna har verksamheten mer dragning åt det assimilatoriska 

hållet än på den större orten. Detta kopplar vi samman med att assimilation som metod, för att 

göra invandrare delaktiga, passar bättre in när det handlar om färre antal personer. Denna 

dragning åt assimilation ser vi för den skull inte som etnocentrisk. 

 

Våra respondenters syn är inte klart uttalad kulturrelativistisk eller etnocentrisk när det gäller 

integration. Precis som med integration och assimilation så blir det att försöka placera dem 

någonstans på skalan mellan de båda ytterligheterna. Men kontexten avgör: vilka deltar – för 

det är inte bestämt i och med att aktiviteterna är frivilliga, hur det ser ut i omgivningen – finns 

andra verksamheter m m. Sammanfattningsvis ser vi hos våra respondenter en 

kulturrelativistisk syn men med den begränsningen att kyrkans grundvärderingar i någon grad 

påverkar i riktning mot etnocentrism. 

 

Respondenternas syn på integration kan också ses i Elias teoretiska perspektiv etablerade och 

outsiders. Våra respondenter tillhör den etablerade gruppen medan invandrarna får ses som 

tillhörande outsidergruppen. Flera av informanterna konstaterar att det finns ett ”vi” och 

”dom” i vårt samhälle men de ser inte detta som onaturligt. De försöker inte få ”dom” till att 

bli som ”vi” utan arbetar i stället för att vi alla ska närma oss varandra. Enligt Elias ska 

initiativ till förändring komma från de etablerade, de som har makten, för att en förändring 

ska vara möjlig vilket också våra respondenter gett exempel på.  

5.3 Integrationsarbetet ska omfatta alla 
Regeringens mål, att integration ska omfatta alla, arbetar våra respondenter för i sitt praktiska 

arbete. I och med att både deras verksamhet och den kontext de verkar i är så olika tar det sig 

olika uttryck. Tvåsidigt, ömsesidigt, förena olika delar till en helhet, ömsesidig förening av 

skilda grupper samt viss anpassning men den ska vara ömsesidig – det är relevanta ord från 

teoridelen som vi ser har betydelse i våra respondenters praktiska arbete för att så många som 

möjligt ska vara med. 

 

För Anders och Britt föregås aktiviteter av att de har dialog och diskussion med invånarna i 

bostadsområdet. Det är ett sätt att få med så många som möjligt. Integrationsarbete ska inte 
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fokusera på speciella minoritetsgrupper. Att bedriva aktiviteter med denna inriktning ger 

ingen integrationseffekt – det blir bara sysselsättning. Om däremot människor som är olika 

och inte känner varandra börjar göra saker tillsammans får aktiviteterna en integrerande 

effekt. Denna åsikt, att aktiviteterna inte bara får bli sysselsättning, delas även av David inom 

idrotten. Genom att välkomna även de som bara vill träna någon gång i veckan inbjuder hans 

förening till att få flera att delta. Inom den andra idrottsföreningen får alla vara med genom att 

alla får speltid när det är match – inte bara de duktigaste. Inom kyrkan välkomnar man alla att 

vara med. Ingen tvingas att delta i något den inte själv vill och det spelar ingen roll vilken 

religion man har med sig. Den som bara vill delta i vissa aktiviteter är välkommen att göra 

det. 

 

5.4 Mötesplatserna och deras placering 
Integration bygger, enligt våra respondenter, mycket på relationer - att människor har kontakt 

och träffas och för det krävs mötesplatser. För de som arbetar inom kyrkan är mötesplatsen 

given. Deras aktiviteter bedrivs i egna lokaler och i anslutning till kyrkan. Miljön är inte 

neutral men våra respondenter uppger att detta inte har påverkat deltagandet negativt även om 

några föräldrar till en början ställt sig tveksamma. Vi ser inte det fysiska avståndet påverka 

om man deltar i kyrkans aktiviteter. Däremot arbetar man för att minska det mentala 

avståndet, som Gustav menar finns mellan människor i allmänhet och kyrkan, genom att gå ut 

i skolorna och berätta om sin verksamhet. Tröskeln är hög att ta sig över för många innan de 

kommer till kyrkans aktiviteter. 

 

För våra idrottsföreningar är mötesplatserna givna men däremot inte deras placering. Varje 

idrottsgren kräver sina speciella förutsättningar för att kunna utövas och detta medför att man 

idrottar i en lokal anpassad för grenen. För Davids del har det också visat sig att placeringen 

är viktig. Aktiviteter som föreningen arrangerar inne i det invandrartäta bostadsområdet 

lockar nästan uteslutande till sig barn från invandrarfamiljer. Därför planerar man nu för en ny 

bollplan, med mera neutral placering samtidigt som den ska finnas nära barnen och 

ungdomarnas bostäder, för att locka fler svenska barn och ungdomar att delta.  

 

I empowerment framhålls vikten av att verksamheter förläggs på neutral mark och nära de 

som berörs. Deltagarna ska ha lätt att ta sig till aktiviteterna – avstånd och placering ska inte 

vara något hinder. Fallen ovan pekar i olika riktningar. Kyrkan med icke neutrala mötesplatser 
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och inte alltid placerad där deltagarna bor ser inte ut att påverkas av de båda faktorerna 

avstånd och neutralitet och stöder därmed inte teorin i detta fall. Enligt empowerment skulle 

detta innebära att deltagarna inte skulle komma till aktiviteterna men de gör de. Kan det ha att 

göra med att de blivit tipsade av Migrationsverket och därför känner ett visst tvång att delta. 

Eller kan vi ändå se det som empowerment, eller snarare som ett resultat i linje med 

empowerment. Deltagarna tar sig själva trots vissa hinder såsom avstånd och icke neutral 

plats till kyrkans verksamhet för att känna delaktighet och gemenskap i den enda aktivitet som 

finns på orten. Detta i sin tur stärker dem i deras självkänsla då de blir bekräftade och på så 

sätt får något tillbaka av dem de möter i verksamheten. Vi vet inte om det hade kommit ännu 

fler deltagare om placeringen varit mer neutral. Men det kan också vara så att en plats som 

kyrkan känns som en fristad, den är neutral på så vis att den är skild från staten och det 

myndighetsstyrda. 

  

För Anders som arbetar i ett bostadsområde som inte är geografiskt uppdelat har inte 

placeringen av mötesplatserna varit kontroversiella. Bostadsområdet är inte så stort vilket 

medför att de boende har nära till allt inom området. Aktiviteterna har hållits i lokaler som 

lämpat sig och deltagarna har strömmat till. För Britt däremot, som arbetar i ett till ytan större 

bostadsområde uppdelat i en äldre och en nyare del, är mötesplatsernas placering en viktig 

faktor. Genom att dessa hittills varit placerade i den äldre, etablerade delen, har många av 

invånarna i den nyare delen av området inte kommit till aktiviteterna. De har inte känt sig 

hemma där. Nyligen har en mötesplats iordningställts i den nyare delen av området och till 

denna kommer de. Med hjälp av intressanta aktiviteter hoppas Britt att öka deltagandet, även 

från de etablerade i äldre delen av bostadsområdet. Denna uppdelning i ett gammalt och ett 

nytt område, och de problem som kan bli följden, är som hämtat ur Elias undersökning i 

Winston Parva. 

 

Enligt Elias figurationsmodell är det avgörande var mötesplatserna är placerade. I den 

undersökning han gjorde fanns det inte mycket aktiviteter för ungdomarna. De som fanns var 

inom kyrkan och med sina regler utestängde de dessutom ungdomarna från den nyare delen 

av området. En öppen ungdomsklubb startades i skolmyndighetens regi, även den placerad i 

den etablerade delen av området, för att erbjuda aktiviteter för alla ungdomar. Det slog inte 

väl ut – ungdomarna från den nyare delen av området kom men deras deltagande gick ut på att 

störa aktiviteterna. De kände sig inte hemma och välkomna enligt Elias (1999). 
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Britt och David har uppmärksammat detta fenomen att det spelar roll var mötesplatserna är 

placerade, och försöker lösa det på olika sätt. Britt upptäckte att ungdomar från nya delen inte 

tog sig till lokaler i den äldre delen och har därför ordnat lokal i den nya delen av området. 

För Davids del har man bestämt sig för att den nya bollplanen ska placeras ”mittemellan” för 

att locka till sig boende både från det invandrartäta området och från området som domineras 

av svenska familjer. Integration i Britts fall blir att stärka den svaga gruppen genom att öka 

tillgängligheten till möteslokalen. I Davids fall genom att låta mötesplatsens placering öppna 

för möjligheten att olika grupper kan mötas på en mer neutral plats. 

 

5.5 Att stärka individen 
Aspekter inom empowerment som t ex partnerskap och företrädarskap ser vi i våra 

respondenters praktiska integrationsarbete. Detta arbete bidrar till att stärka individerna till 

ökat självförtroende och ökad egenmakt från ett underläge. 

 

Från att tidigare ha utfört det mesta arbetet på egen hand har Anders och Britt inom 

kommunen förändrat sitt arbetssätt för att göra de boende mera delaktiga och ge dem mera 

makt. Ett tidigare mera uppifrån styrt arbete har förändrats till att ge stöd och råd i hur de 

boende själv ska organisera och utföra aktiviteter. De anser bägge att deras arbete går ut på att 

vara organisatörer och att få igång eldsjälar. Deras förändrade arbetssätt kan ses på två sätt: 

dels som en avlastning i det egna eller som empowerment. Det ena behöver inte utesluta det 

andra – de kan komplettera varandra.  

 

För att kunna stärka individer, krävs det i en övergångsfas, att de som har makten tar initiativ 

för att detta arbete ska komma igång. Detta är i linje med Elias figurationsmodell, som säger 

att den som är etablerad och ägare till makten är den som har möjlighet och kan ta initiativ till 

förändring. För individer och grupper som inte varit vana och inte själv kan ta initiativ är detta 

ett sätt att påbörja processen. Anders och Britt följer detta mönster genom att alltmer makt 

successivt flyttas från dem till de boende. De arbetar enligt företrädarskap i empowerment 

vilket innebär att den som har makt tillfälligt agerar till någons hjälp i syfte att stärka denne. 

De avlastas samtidigt i sitt arbete vilket frigör tid till organisationsarbete, med möjlighet att 

öka egenmakten hos ytterligare personer. 
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Skapande verksamhet som t ex drama och musik inom kyrkan kan enligt Gustav också stärka 

individen. Barn och ungdomar, både invandrare och svenskar, med språksvårigheter kan via 

dessa aktiviteter få bekräftelse, uppskattning och bättre självförtroende – allt enligt 

empowerment. Den skapande verksamheten i grupp får dessutom en integrerande effekt 

genom att dessa grupper lyfts gentemot andra starkare grupper.  

 

Att alla individer trots olikheter behövs och skall vara med pratar man mycket om i barn- och 

ungdomsgrupperna. Förutom att detta stärker individen och ger bättre självförtroende är det 

ett sätt att förändra majoritetsgruppens syn på en minoritetsgrupp – det som Payne menar att 

partnerskap i empowerment står för. Idrottslag med barn av olika temperament kan, förutom 

att det ofta ger bra idrottsresultat, också bidra till att förändra en grupps uppfattning om en 

annan grupp enligt Cecilia. De lugnare barnen kan upptäcka det positiva hos de mer 

temperamentsfulla barnen och vice versa. I konfirmandgrupperna påverkade Frida de svenska 

ungdomarna genom att prata med dem om vikten att inte använda nedsättande uttryck som 

”blatte” etc. Hon ville förändra de svenska ungdomarnas syn på invandrade ungdomar. 

 

Den andra aspekten hos empowerment som vi tog upp, företrädarskapet, ser vi också när 

personalen inom kyrkan bistår t ex invandrare att tyda brev och ringa myndigheter. 

Företrädarskap beskrivs bl a som ett sätt att låna ut makt i syfte att stärka den enskilde. 

Genom att hjälpa till med att minska sociala och personliga hinder hjälper kyrkan den 

enskilde att påverka sin situation.  

 

Att ta människors åsikter på allvar är ett sätt att öka delaktigheten och att stärka 

självförtroendet. Detta ser vi i de flesta av våra respondenters sätt att arbeta praktiskt genom 

att alla kommer till tals när aktiviteter planeras. Våra respondenter inbjuder till och har på 

olika sätt dialog för att ta tillvara boendes och deltagares önskemål och åsikter.  

5.6 Människors behov 
Integrationsarbetets fokus hos våra respondenter ligger på det sociala planet, den s k sociala 

integrationen. Att få individen delaktig i samhällslivet. Utöver detta ser vi hos vissa av dem 

att det praktiska integrationsarbetet även medför att de tillgodoser mer materiella behov. En 

bit i den riktningen har arbetet utformats inom kyrkan på den större orten. Det finns inga 

andra aktiviteter för barn och ungdomar i området vilket har medfört att kyrkan anpassat sitt 

utbud efter detta för att se till olika behov som finns i området. På de båda mindre orterna 
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hjälper man ofta invandrarna med praktiska förehavanden eftersom kommunen inte har någon 

verksamhet som sörjer för detta. Antalet invandrare på de små orterna är inte så många i antal, 

då de ofta efter en tid i Sverige flyttar till större orter för att komma närmre sina landsmän. 

Detta gör att invandrarna på de små orterna inte har så stor möjlighet att få hjälp av andra som 

varit i samma sits. 

 

Barn och unga har stort behov av att röra sig enligt Cecilia och David och detta behov arbetar 

de på att tillgodose. Ungas fritidsaktiviteter är idag ofta av den stillasittande typen samtidigt 

som antalet idrottslektioner är färre i skolan. För att tillgodose rörelsebehovet har den ena 

idrottsföreningen aktiviteter ute på skolor, både på raster och efter skoldagens slut. Projektet 

för de muslimska flickorna, att genom idrotten göra dem mer delaktiga och på så sätt få en 

integrerande effekt, förbättrar och förebygger dessutom dessa flickors hälsa. 

5.7 Sammanfattning 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att, med fokus på barn och ungdom, ta reda på och 

analysera hur de som arbetar praktiskt på lokal nivå ute i bostadsområden och i föreningar, 

reflekterar kring integration i allmänhet och inom den egna verksamheten. Samt hur dessa sju 

respondenter vi intervjuat bedriver praktiskt lokalt integrationsarbete. Genom våra 

frågeställningar, hur de reflekterar och arbetar, har de gett oss en bild hur integrationsarbete 

kan utövas vid sidan om det myndighetsstyrda arbete som bedrivs. Det har visat sig att de 

arbetar var och en utifrån sin kontext, för att skapa mötesplatser, få människor delaktiga i 

samhällslivet med frivilliga och öppna aktiviteter samt med att ändra attityder. Här ser vi 

också tydliga beröringspunkter med vår egen definition av begreppet integration. Det handlar 

mycket om olikhet, ömsesidighet och delaktighet men det är kontexten som avgör hur 

faktorerna samverkar. Vi anser att respondenterna lutar mer åt integration än åt assimilation i 

sitt arbete och mer åt kulturrelativism än åt etnocentrism. Analysen ger oss en bild av deras 

integrationsarbete som en form av empowerment, att stärka individer och grupper gentemot 

majoritetssamhället. Våra respondenter tar på olika sätt initiativ till integration såsom det 

enligt Elias figurationsmodell åligger den som har makten. De arbetar inom Gemeinschaft 

men har att förhålla sig till Gesellschaft.  
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6. Slutdiskussion 
 
I Marjaneh Bakhtiaris bok Kalla det vad fan du vill (2005) säger Shervin 
 
/…/hemma för honom var där han kände sig välkommen. Inte tolererad, inte integrerad eller 
assimilerad eller i en multikulturell/multikriminell miljö, utan helt enkelt där han 
välkomnades. Hans hem var inte i hans eget hjärta utan där han fick en plats i andra 
människors hjärtan. (s 124) 
 

Vi inleder vår slutdiskussion med ett citat som säger en hel del om vad våra respondenters 

verksamheter handlar om för dem: de vill välkomna alla att delta i deras frivilliga aktiviteter. 

 

Det vi nu har fått bekräftat som vi tidigare bara läst om i lokalpressen är att det finns flera 

olika aktörer som både vill och kan arbeta med integration. Bara under de veckor vi arbetat 

med vår uppsats har det genom media framkommit ytterligare om olika aktörer på 

integrationsarenan. En bostadsrättsförening i Helsingborg vill genom konsten satsa på att få 

unga och vuxna att samlas och skapa gemenskap. I nya lokaler som ställts i ordning kan de 

även styrketräna och framöver kommer kurser i data, snickeri, svetsning och engelska att 

starta. Initiativtagaren vill få bukt med problem i bostadsområdet som segregation, bråk och 

skadegörelse. I Malmö stad har projektet ”Välfärd för alla” nu tilldelats ekonomiska resurser 

eftersom kommunen anser det vara ett bra sätt att integrera människor i samhället. En person 

har anställts att sköta verksamheten. Hennes huvuduppgift är att rekrytera etablerade 

Malmöbor, att fungera som kontaktpersoner till nyinflyttade. Det har redan visat sig att det 

blir ett ömsesidigt utbyte. De etablerade Malmöborna som engagerats upplever det som 

positivt att ta del av andra kulturer på detta sätt. 

 

Av våra respondenters berättelser, har vi förstått att det är beroende av kontexten hur 

integrationsarbetet ser ut och bedrivs. Vi anser att sådan här verksamhet är bra alternativ att 

komma in i samhället och känna delaktighet trots avsaknad av ett lönearbete. Även grupper 

som inte är invandrare kan ha behov av detta integrationsarbete. Främst berör detta svaga 

grupper i samhället som har svårt att komma till tals i olika sammanhang. Här kan enkla, 

öppna, frivilliga, tillåtande mötesplatser vara viktiga för att på sikt stärka självförtroendet hos 

dessa. 

 

Det kommunala integrationsarbetet, med alla som målgrupp, görs i förebyggande syfte tror vi. 

Om alla upplever delaktighet och gemenskap i sitt bostadsområde minskar t ex omfattningen 
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av skadegörelse. Detta leder till tryggare miljö för alla vilket i sin tur kan bidraga till att 

kostnader för reparationer och renoveringar i kommunen minskar. Vi anser att det är bra att på 

detta sätt satsa resurser på förebyggande arbete som gynnar kommuninvånarna och deras 

miljö. I förlängningen blir kommunen då även mer attraktiv att bo i. De mötesplatser som 

skapas i bostadsområdet underlättar för alla att mötas på neutral plats. Genom att se över var 

de är placerade nås så många som möjligt av de boende. Sedan finns det alltid några som inte 

vill deltaga i aktiviteter som erbjuds men huvudsaken är att alla känner sig välkomna. 

 

Även inom kyrkan finns mötesplatser som är lämpliga för integrationsarbete har vi sett. 

Svenska kyrkan och Islamic center har ett gemensamt projekt på Rosengård i Malmö. Detta 

har visat att trots olika trosuppfattningar finns det en hel del som förenar. Våra respondenter 

bekräftade också att de har deltagare från olika trosuppfattningar och att detta inte innebär 

några problem. Vi tycker att detta sätt att arbeta, med minsta gemensamma nämnare, verkar 

fungera bra i ett integrerande syfte. Att bygga arbetet i verksamheterna på det som förenar i 

stället för att bara se till det som skiljer. Genom våra respondenter har vi förstått att 

invandrarna ges möjlighet att påverka kyrkans verksamhet men att de avstår. Här undrar vi 

om det möjligen kan vara så att invandrarna inte riktigt vågar. Den som är van vid det 

myndighetsstyrda arbetet eller religionens regler vill kanske inte ifrågasätta i första taget. 

Eller kanske är det helt enkelt bara så att invandrarna tar verksamheten som en väg in i 

gemenskapen och är nöjda med det. Våra respondenter menar att de inte förändrat något i sitt 

arbete men det kan vi inte riktigt hålla med om. Genom att de har muslimer med i 

verksamheten har de ändå börjat tänka på och blivit medvetna om hur exempelvis maten kan 

förändras för att alla skall kunna vara med. 

 

Idrotten ser vi som en naturlig arena för integration, med vissa reservationer. Här finns 

möjligheter för olika människor att mötas oavsett språk, etnicitet, religion, kön, bakgrund eller 

ekonomi. De reservationer vi kan ha är om idrotten utvecklas till en elitidrott där endast de 

bästa får vara med. Eller om ekonomin sätter käppar i hjulet för de med svag sådan. En annan 

komplikation kan vara om de projekt som sätts igång endast blir tillfälliga och sedan rinner ut 

i sanden på grund av att projektpengarna tar slut. Idrottsföreningar som är öppna för alla tror 

vi får en bred bas de även kan hämta sin elit ifrån. En elit som kan blir en dragande faktor i att 

locka nya deltagare till verksamheten. Fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic är bara ett 

exempel. 
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Lönearbetet är inte den enda vägen till integration, men kanske den mest accepterade. Med 

det föränderliga samhälle vi har idag är det viktigt att vägen till integration också förändras så 

att syftet uppnås – allas delaktighet. Blickar vi tillbaka i tiden några årtionden tycker vi oss se 

ett samband: då ägnade flertalet av befolkningen mer tid till arbete, både löne- och hemarbete, 

än vad som görs idag. Den tid vi inte arbetade ägnades mer åt umgänge och vila än vad som 

görs idag. Tiden till fritid har växt på arbetstidens bekostnad och parallellt med detta växer 

hela tiden utbudet av fritidsaktiviteter och upplevelseevenemang. Därför är det för oss 

naturligt att gå via fritiden för att integrera i samhällslivet. Och ju fler och skiftande 

verksamheter som finns desto större ser vi möjligheten att lyckas med integrationsarbetet. Det 

gäller att möta människor som de är och där de är. När vi nu dragit slutsatsen att fritiden är en 

viktig integrationsarena, för alla medborgare, hoppas vi att fler aktörer vågar sig fram på 

denna. Om den forskning som vi tror bedrivs inom området ges mer utrymme i media och 

debatt kan den ge ytterligare inspiration och stöd till framtidens aktörer på integrationsarenan.   

 

Vi avslutar vår slutdiskussion med Davids ord: 

”Jag hävdar fortfarande att jag tycker att det viktigaste är att vi i samhället har ett brett utbud 

så att vi kan tillfredsställa människors behov. Och har vi det så löser integrationen sig själv”. 
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