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Abstract

There is an important discussion going on in Sweden today concerning the position of the
immigrant children, particularly with regard to their ethnic identity, linguistic development,
work situation as well as their social adjustment.

Most attention has however been focused upon the fact that young people from ethnic groups
tend to have higher rates of maladjustment, compared to Swedish young people. The reason
for this is that the young immigrants ”belong to ” two different cultures, where obviously
values and attitudes from parents that is the old generation conflict with those of the new
society.

Another contributory cause is most certainly that they live together in special areas called
suburbs, or in groups where you do not mix with Swedish people and that immigrants want to
live near their fellow countrymen.

Te main purpose of this study is to describe ethnic residential segregation and see how this
can affect the possibility and vital necessity of the immigrants to integrate into the Swedish
society.

Te housing policy known as ”million homes programme” 1965-75 has been important factor
to the ethnical segregation.

This study tries to show how the ethnic background of the immigrants can create integration
problems. The result indicates though that many young immigrants are actually happy in the
suburbs. They create new links over ethnic barriers - with the music playing an important part
in this. This is called  syncretic culture.

Keywords: young immigrant, ethnic residential segregation, identity, integration, syncretic
culture
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1. Inledning

Idag bor ungefär 1 miljon människor av utländskt ursprung i Sverige. 10% av vår befolkning

är födda utanför landets gränser (SOU, 1996:55 s51). Sverige är idag ett mångkulturellt

samhälle. Det existerar inte en enda svensk kultur utan många. Mitt i denna kulturella

mångfald möter vi också människor med för oss helt främmande kulturmönster. Människor

som tagit med sig traditioner, värderingar och livsstilar från länder långt bortifrån. Den stora

frågan är vilka konsekvenser dessa kulturmöten får på det svenska samhället och ”den svenska

kulturen”. Sverige har förvandlats till ett mångkulturellt samhälle, medan den sociopolitiska

strukturen bevarat sin helsvenska karaktär. Detta kan vi se i form av låg fysisk närvaro av

invandrare i fackliga, politiska och juridiska maktorgan såväl som genom frånvaron av andra

tänkesätt i utformningen och reformeringen av socialpolitiken. Vi kan se att invandringen

skapat ett etniskt polariserat samhälle med en hög grad av etnisk segregering speciellt inom

bostads - och arbetsmarknaden framför ett sociokulturell miljö där olika kulturer berikar

varandra (Ahmadi och Söderholm Carpelan, 1998).

Bostadssegregeringen blev en stor fråga först på 1990- talet, då den kom att förknippas med

det växande utanförskapet som gjort sig märkbart genom ökad arbetslöshet för invandrare,

tecken på ökat våld, rasism och främlingsfientlighet, växande språksvårigheter bland unga

med invandrarbakgrund etc. Många problem och frågor var geografiskt förknippade med

särskilda bostadsområden, där andelen invandrare vid 1990-talets början till stor del passerat

hälften. Bostadsfrågan sågs allt mer som en faktor på hur väl integrerade invandrarna var i

samhället. Segregeringen var en bidragande orsak till befästandet av en social utslagning på

etnisk grund (Statens Invandrarverk, 1997). Invandrarungdomarnas integration försvåras av att

de till stor del växt upp i invandrartäta områden och många lever kvar i den miljön. Många

invandrarungdomar brottas med identitetskonflikter som har uppmärksammats alltmer under

senaste åren. Dessa bostadsområden byggdes under 1965-75 - talets bostadsbrist under namnet

miljonprogrammet och fylldes snabbt av invandrare. Karaktäristiskt för dessa är att det

byggdes många och snabbt och att de ofta förvaltades av allmännyttiga bostadsföretag som ägs

av kommunen. Jag har valt att beskriva den förda bostadspolitiken, som har en stor del i

ansvaret för den etniska segregationen (Ehn, 1992).

1.1 Syfte
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Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på hur boendesegrationen påverkar

invandrarungdomarnas livsvillkor och möjligheter till integration i samhället? Uppsatsen

beskriver och analyserar deras situation utifrån olika aspekter och försöka finna förklaringar

till dessa.

Följande frågeställningar tas upp

- Vilka är orsakerna till den etniska boendesegregeringen i samhället?

- Vilka konsekvenser får den etniska boendesegregeringen på invandrarungdomarna och hur

ser deras möjligheter till integration i samhället ut?

- Hur söker sig invandrarungdomar sin identitet och livsvillkor ?

1.2 Metod

Studien omfattar litteratur som handlar om boendesegregeringen och invandrarungdomarnas

livsvillkor och möjlighet till integrering i det svenska samhället. Flera av författarna har gjort

intervjuundersökningar med invandrarungdomar och olika myndighetsutövare.

Boendesegregationen och speciellt den etniska boendesegregationens effekter på

invandrarungdomar behandlas. Ordet segregation har blivit alltmer aktuell under senare år i

forsknings och samhällsdebatten, Samtidigt har urbana segregrationsprocesser blivit mer och

mer komplexa allteftersom städernas sociala, ekonomiska, kulturella och etniska struktur

utvecklas. Inom aktuell forskning råder ingen tvekan om att svenska städer är

bostadssegregerade och att invandrarna i Sverige tenderar att koncentrera sig till de

traditionellt socioekonomiskt segregerade bostadsområdena. Två olika förklaringar redovisas,

dels strukturella faktorer (bostadspolitiken), dels kulturella faktorer (invandrarnas egna val).

Därefter belyses konsekvenserna av invandrarungdomarnas segregerade situation och deras

möjligheter till integration in det svenska samhället.

1.3 Avgränsning

Uppsatsen behandlar invandrarnas situation, framförallt invandrarungdomarna i de tre
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storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Att denna avgränsning har gjorts beror dels på

att de flesta invandrarna bor här, och dels på att invandrarproblemen uppfattas som mest

besvärlig just i storstäderna.

1.4 Disposition

Uppsatsen inleds med en genomgång av invandrarpolitiken, därefter tar jag upp den förda

bostadspolitiken och kulturella faktorer som ligger till grund för den etniska segregationen.

Följande kapitel behandlar invandrarungdomarnas livsvilkor och möjligheter till integration i

samhället. Till sist följer en slutdiskussion.

1.5 Begreppet invandrare

En person som flyttar till Sverige från utlandet och som avser att bo här i minst ett år, ska

folkbokföras och kommer därmed att räknas in som invandrare i den officiella statistiken.

Personer som vill stanna i Sverige men inte fått uppehållstillstånd, får inte folkbokföras. De

räknas in i statistiken över invandrare först det år de beviljades uppehållstillstånd, detta gäller

bl a flyktingar som söker asyl. I strikt mening är en person invandrare bara det år som hon

eller han folkbokförs som inflyttande från utlandet. Det är emellertid vanligt att begreppet

invandrare används för alla som bor i Sverige, men som inte är födda här. Begreppet

andragenerationens invandrare avser personer som är födda i Sverige och har minst en

förälder som är född i utlandet. År 1995 fanns det 770 000 personer; av dessa var det cirka en

fjärdedel vars båda föräldrar var utlandsfödda. Begreppet används ofta men är oegentligt

eftersom dessa personer inte själva har invandrat (SOU: 1996:143).

Invandrarungdomar tillhör (på samma sätt som sina föräldrar) olika och helt skilda kulturer.

Deras tänkesätt, värderingar och normer varierar. Inom den etniska gruppen kan det

förekomma olika indelningar beroende på t. ex samhällsklass och livserfarenheter (SOU

1996:143).

Det finns invandrargrupper som dels består av arbetskraftinvandrare, dels består av politiska

flyktingar. Ordet invandrare har kritiserats häftigt i debatten under senare år. För det första

menar man att det sakligt sett är felaktig, eftersom endast den som kommer inflyttande till
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Sverige och inte den som har bott här under en tid är invandrare i ordets egentliga bemärkelse.

För det andra menar man att ordet har fått en mycket negativ klang och för den som har bott i

Sverige i femton år och som är svensk medborgare känns det förnedrande att ingå i

”problemgruppen” invandrare. Den invandrarpolitiska kommittén slår fast att det inte finns

någon vedertagen definition av begreppet invandrare. Begreppet används i olika lägen ”för att

täcka in en mycket heterogen grupp människor”. Kommittèn menar att begreppet invandrare

onödigtvis kopplas samman med något som är problematiskt och kommittén anser därför att

begreppet bör användas på ett mer restriktivt sätt ( SOU1996:143).

2. Invandringen och invandrarpolitiken

Invandringen och invandringspolitiken har utan tvivel blivit ett kontroversiellt ämne i den

politiska debatten nuförtiden. Efter att under många år varit i det närmaste ett tabubelagt

område så har den svenska invandrings- och invandrarpolitiken blivit ett öppet

diskussionsämne. Flyktingpolitiken har utsatts för kritik och det börjar att från olika håll

ställas krav på ett stopp eller åtminstone en kraftig reducering av invandringen. En del

opinionsundersökningar visar att kritiken och ifrågasättandet har ett visst folkligt stöd, vi ser

samtidigt att högerextremistiska grupper alltmer öppet visar sig rasistiska och våldsbenägna

(Lundh och Ohlsson, 1994).

2.1 Flykting och arbetskraftinvandring till Sverige 1940-1991

Det är först efter andra världskriget som invandringen till Sverige blivit av större omfattning.

Man kan urskilja tre olika faser i efterkrigstidens invandring.

1. 1940-talet : Europeisk flyktinginvandring

Invandringen till Sverige började under andra världskriget som en europeisk

flyktinginvandring. Sverige stod utanför kriget, vilket bidrog till att bl.a. danskar, norrmän,

finska krigsbarn och balter kunde komma hit. Genom samarbete med Röda Korset tog vi i
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krigets slutskede också emot överlevande från de tyska koncentrationslägren. De flesta av

dessa flyktingar återvände hem då kriget tog slut (Bjessmo och Johansson, 1995).

2. 1950 och 60-talen: Europeisk arbetskraftsinvandring

Under 1950-och 60-talen expanderade den svenska ekonomin. Samtidigt fanns det inte

tillräckligt med svenskar för att täcka det behov av arbetskraft som tillverkningsindustrin

hade. Den ekonomiska förklaringen till invandringen är delvis förknippad med en

demografisk förklaring. En strukturell förändring av befolkningsstorleken och dess

ålderssammansättning följdes av 1930-talets låga födelsetal och bidrog till den

arbetskraftsbrist som blev märkbar under efterkrigstiden. På olika sätt lockades invandrare hit,

företag åkte t.o.m. utomlands för att värva arbetskraft. En gemensam nordisk arbetsmarknad

skapades 1954 och bidrog till att nästan hälften av invandrarna kom från Finland. Förutom

nordbor kom det också italienare, jugoslaver, greker och så småningom turkar. Perioden

dominerades av en europeisk arbetskraftinvandring. Denna invandring var i princip fri och

okontrollerad. Vem som ville fick komma hit och arbeta. För att få bättre kontroll över den

ökande invandringen och möjlighet att samordna den med övrig arbetsmarknadspolitik

infördes 1968 en reglerad invandring. Statens Invandrarverk skapades och skulle tillsammans

med Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) avgöra hur stor arbetskraftinvandring Sverige behövde.

Under denna period var flyktingvandringen liten (ibid).

3. 1970-och 80-talen: Utomeuropeisk flyktinginvandring

Med den ekonomiska lågkonjunkturen i början på 1970-talet minskade behovet av arbetskraft

till den svenska industrin. Nu stängdes gränserna för den utomnordiska

arbetskraftinvandringen och så har det varit sedan dess. Istället kom flyktinginvandringen

återigen att bli dominerande, men nu var det från länder utanför Europa. På grund av

upprättandet av militärdiktaturer i Latinamerika och oroligheter i Mellanöstern har bl.a.

chilenare, palestinier, iranier, kurder, assyrier och syrianer kommit hit (ibid).

Det är viktigt att inte blanda ihop begreppet flykting med asylsökande. Asylsökande är

personer som själva tar sig till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd av politiska skäl.

Men alla asylsökande får inte stanna i Sverige, en del blir avvisade redan vid gränsen, andra

blir utvisade. Först efter en noggrann prövning kan en asylsökande få tillstånd att stanna och

hjälp med att skaffa bostad och arbete och först då får man flyktingstatus (Bjessmo och

Johansson, 1995).
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2.2 Svensk invandrar och minoritetspolitik

Invandrarpolitik kan man säga är de åtgärder som samhället vidtar för att underlätta

invandrares, inklusive flyktingars introduktion och integrering i det svenska samhället.

Invandrarpolitiken omfattar även de åtgärder som syftar till att uppnå jämlikhet i ett rättsligt

avseende och stimulera till deltagande i beslutsprocesser på alla nivåer. Invandrarpolitiken

skall verka för en samverkan mellan invandrare och majorititetsbefolkningen för att ge

invandrarna möjlighet att dels ta del av den svenska kulturen, dels bevara den egna kulturen.

Den invandringspolitik som Sverige bedrev fram till början av 1970-talet gick ut på att

invandrarna skulle assimileras (smälta samman) i det svenska samhället. Assimilation innebär

att människan tvingas att förneka sig själv och frånsäga sig sitt ursprung, sitt språk och sin

identitet, för att kunna bli accepterade av majoritetsbefolkningen. Flyktingar och invandrare

skulle på ett ensidigt och artificiellt sätt tvingas anpassa sig till den dominerande

majoritetskulturen. Det skulle innebära att vi inte tar till vara möjligheten att berika och

utveckla det svenska samhället och den svenska kulturen, som i så hög grad är en produkt av

många århundradens influenser från en mängd olika kulturer, livsåskådningar och

erfarenheter. Ett samhälles kultur är inte statisk utan förändras och utvecklas ständigt.

Assimilation medför att både individen och samhället blir fattigare. Detta fungerande ganska

bra så länge invandrarna bestod av importerad arbetskraft från Norden och övriga Europa.

Dessa invandrare smälte snabbt in i det svenska samhället. Under efterkrigstiden ledde

utbyggnaden av industrin, den kortare arbetstiden och en rad andra faktorer till en ständigt

ökad efterfrågan på arbetskraft. Till en början fyllde en oreglerad invandring behovet, delvis

beroende på att svenska företag aktivt rekryterade arbetare i olika europeiska länder. Det

dröjde till 1967 innan Sverige reglerade invandringen (Lundh och Ohlsson, 1994).

Innan dess, på 1950-talet, hade de nordiska länderna skapat en gemensam och fri

arbetsmarknad, som innebar att medborgarna i dessa länder fritt kunde slå sig ner och arbeta

eller studera i något av de andra länderna. Den reglerade invandringen innebar att en utlänning

som kom från ett utomnordiskt land och ville bosätta sig eller arbeta i Sverige normalt måste

ha uppehålls- och arbetstillstånd klart innan han kommer hit. Söker han tillstånd efter inresan

avslår Invandrarverket ansökan av det skälet att han vistas i Sverige utan tillstånd. Den
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utomnordiska arbetskraftinvandringen minskade för att praktiskt taget upphöra vid mitten av

1970-talet, då flyktinginvandringen ökade. Svårigheterna med assimileringspolitiken tilltog

med flyktinginvandringen på 1970-talet eftersom det kom invandrare från länder utanför

Europa som skiljde sig åt kulturellt, språkligt och religiöst. Många av dessa människor ville

behålla sitt kulturarv och i och med detta fick man lämna bakom sig idén om ett enhetligt

svenskt samhälle där invandrarna snabbt skulle smälta in (Lundh och Ohlsson, 1994).

Flyktinginvandringen sker på två sätt: regeringen fastställer varje år en s.k. flyktingkvot, dvs.

att ett bestämt antal flyktingar ska överföras till Sverige. Enskilda asylsökande söker

uppehållstillstånd efter inresan i Sverige. Asylsökande som inte får asyl kan få stanna i

Sverige om de har starka humanitära skäl, t.ex. om de har flytt undan krig eller inbördeskrig

eller lider av livshotande sjukdomar som inte kan behandlas i hemlandet. 1968 tog riksdagen

beslut om att invandringen till Sverige skulle vara reglerad. Invandrare skulle vara jämställda

med landets egna invånare och få sin del av den generella välfärdspolitiken. Man vidtog

särskilda åtgärder som kunde behövas för att invandraren skulle kunna lära sig svenska och få

information om det svenska samhället. Undervisningen i svenska för invandrare startades,

information om Sverige gavs ut på invandrarspråk och de första invandrarbyråerna öppnades.

De invandrar- och minoritetspolitiska mål som Sverige riksdag fastställde 1975 brukar

sammanfattas med tre ”slagord”; jämlikhet, valfrihet och samverkan. 1975 års riksdagsbeslut

innebar ett klart avståndstagande från assimilationstanken, istället betonades att etniska,

språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att bevara och utveckla sin kulturella identitet.

Idag diskuteras invandrarfrågor i större utsträckning med betoning på integration. En av de

åtgärder som vidtogs för att ytterliggare befrämja de nya målen var att införa

hemspråksundervisning. Integration innebär att alla medborgare känner samhörighet med och

delaktighet i samhällsgemenskapen. Integration innebär jämlikhet mellan människor och att

det finns fungerande kommunikation, samförstånd och respekt mellan människor med olika

social och etnisk bakgrund (ibid).

För att ett öppet och integrerat samhälle ska kunna fungera krävs gemensamma referensramar

som innefattar rättsnormer som vi alla är överens om, mötesplatser där vi kan mötas naturligt

och ett gemensamt språk som vi kan kommunicera med oavsett vilka språk vi behärskar.

Minoritetspolitiken blev en del av invandrarpolitiken som Sverige förde under 1970-talet och

syftade till att underlätta invandrarnas anpassning till det svenska samhället, men man har

även velat underlätta för de olika minoritetsgrupperna att behålla och utveckla sitt språk och

kulturella arv. Man ville att invandrarna och svenskarna skulle betraktas som likställda. Man
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har även försökt att underlätta integreringen genom att försöka ge invandrarna en rättslig

ställning i samhället likställd med den inhemska befolkningen. Dessutom har försök gjorts att

motverka diskriminering och förföljelse genom en speciell lagstiftning där vissa åtagande har

riktats direkt mot invandrarna nämligen att bevara hemspråket och den egna kulturen (Lundh

och Ohlsson, 1994).

Senare invandrarutredningar föreslog en kulturpluralistisk politik där både majoritets- och

minoritetskulturer skulle blandas. Då framkom idén om Sverige, som ett mångkulturellt

samhälle, d.v.s. att flera kulturer skulle kunna mötas och leva bredvid varandra. Dagens

svenska invandrarpolitik går ut på att invandrarna ska integreras (samordnas med) i det

svenska samhället (Bjessmo och Johanssson, 1995). I samband med Göran Perssons

regeringsbildning våren 1996 tillsattes en integrationsminister. I början av 1980-talet dök

sedan ordet ”mångkulturell” upp som beteckning på det svenska invandrarsamhället. ”Det

mångkulturella Sverige” har sedan använts som beskrivning av ett samhällsideal, ett

pluralistiskt Sverige, där olika etniska grupper lever sida vid sida och berikar varandra. Idèn

om kulturell pluralism kommer från USA, där den uppträdde redan i början av 1900-talet

(Statens Invandrarverk, 1997).

3. Boendesegregeringen

Under de senaste åren har segregeringen i städerna fått en ökad uppmärksamhet. Med

segregation menas att olika befolkningsgrupper är systematiskt åtskilda i fråga om bostäder,

arbetsplatser, skolor m.m. Bostadssegregation innebär att befolkningssammansättningen

skiljer sig åt mellan olika delar av en kommun, stadsdel eller annan regional enhet (Turner,

1980).

Begreppet brukar användas när man talar om ett tillstånd av segregation och den

segregationsprocess, som brukar pågå en viss tid innan den avvikande fördelningen kommer

till stånd. Boendesegregation står för en rumslig åtskillnad mellan olika befolkningsgrupper.

Man brukar skilja mellan tre olika former av segregation. Socioekonomisk segregation

innebär en rumslig åtskillnad mellan individer med skilda ekonomiska resurser eller sociala

grupper. Demografisk segregation innebär en rumslig åtskillnad mellan olika hushållstyper,

till exempel hushåll av olika ålder. Etnisk segregation innebär en rumslig åtskillnad mellan
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individer som tillhör olika kulturer. Framförallt tänker man på invandrarkoncentrationen inom

vissa bostadsområden och det är denna segregation som framförallt kommer att beskrivas i

uppsatsen (Turner, 1980).

När man talar om bostadssegregeringens effekter är det framförallt den socioekonomiska

segregeringen som behandlas, eftersom det är den socioekonomiska bostadssegregeringen

som mest iögonfallande strider mot de jämlikhetsideal som finns i svensk politik. Men på

senare år har man börjat uppmärksamma en omfattande etnisk segregation som ökat markant i

Sverige de senaste decennierna. Många av ”invandrarsegregeringens” problem är nya och

specifika, invandrarna är överrepresenterade i låginkomstområden. Moderna hyresområden

med hög andel sociala problem. Etnisk segregering har ett starkt samband med

socioekonomiska segregeringen. Idag råder det inget tvivel om att många svenska städer är

segregerade och att invandrarna i Sverige tenderar att koncentrera sig till de traditionellt

socioekonomiska segregerade bostadsområdena, speciellt i storstädernas förorter (ibid).

3.1 Etnisk segregation

Etnisk segregation innebär att en etnisk grupp, enstaka invandrare eller en

invandrarnationalitet har ett från övriga hushåll avvikande boendemönster. Men grupperna

kan också bo åtskilda från varandra och från vissa kategorier av befolkningen. Det etniska

särboendet kan ha olika orsaker, dels kan det vara socio-ekonomiskt relaterat, dels vara av

etnisk grund. Tidigare amerikanska och europeiska undersökningar inriktade sig till stor del

på de socio-ekonomiska orsakerna till den etniska boendesegregeringen, men idag

uppmärksammar man även kulturella faktorer. Det är inte bara hög inkomst som avgör om en

person är beredd att betala högre kostnader för boendet utan också om det hos individen finns

en vilja att investera ytterligare pengar i boendet (Ehn, 1992).

Vissa ”invandrar undersökningar” visar att invandrarna har andra prioriteringar när det gäller

boendet än vad svenskarna vanligen har. Segregationsförloppet bör studeras i ett komplext

sammanhang, där olika statliga och kommunala aktörer och regelverk jämte finansiella

arrangemang spelar stor roll. Man bör nämna tre kännetecknande drag som har stor betydelse

för den etniska boendesegregeringen i Sverige. Det första är den heterogena etniska

sammansättningen av befolkningen med utländsk bakgrund. Det är inte som i USA att olika

etniska grupper tyr sig till varandra i egna områden. Den etniska segregeringen i Sverige är en
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segregering mellan den svenskfödda befolkningen och till stora delar den invandrande

befolkningen. Många bostadsområden uppvisar en hög koncentration av personer födda i

utlandet och kännetecknas av etnisk mångfald. Ett andra kännetecken är de invandrade

personernas socioekonomiska ställningar i Sverige. När dessa människor eller familjer

kommer till Sverige saknar de många gånger ekonomiska resurser, kontakter och information

om hur bostadsförsörjningen fungerar. På detta sätt skapas ett beroendeförhållande mellan

individen och institutionerna, men även mellan individ och människor i både offentlig

förvaltning och privat verksamhet, som hjälper individen den första tiden i Sverige. Individen

förväntas att anta det första bostadserbjudandet de får och då oftast av den kommunala

bostadsförmedlaren. I en del fall ombesörjs detta genom socialförvaltningen. Den första

lägenheten för invandrarna brukar vara i något av miljonprogramområdena i stora och

mellanstora städer. I dessa bostadsområden är omflyttningen stor och det finns hela tiden

lediga lägenheter (Ehn, 1992).

Den tredje aspekten i sammanhanget är strukturen på den svenska bostadsmarknaden, som

främst består av de tre upplåtelseformerna; äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Detta

fungerar som en slags sorteringsmaskin för klasser, generationer och ”raser”. Denna struktur

och dess uppkomst och konsolidering i svensk bostadspolitik har bidragande orsaker till

förstärkandet av segregeringen på bostadsmarknaden (ibid). Utifrån sin undersökning

karakteriserar Molina utvecklingen i Uppsala som en ”rasifiering av en tidigare socio-

ekonomisk boendesegregation”. Hon antar att det som har hänt i Uppsala under de senaste 20

åren också skett i andra svenska storstäder. Det vill säga att städerna delats efter

befolkningens social konstruerade rastillhörighet. För i dag finns det tydliga gränser som löper

genom städerna (Molina, 1997).

När man talar om segregation på svensk bostadsmarknad måste man även nämna ett annat

begrepp - segmentering. Begreppen används ofta tillsammans eftersom bostadsmarknadens

uppdelning på hustyper och upplåtelseformer är en stor del av segregeringsprocessen. I många

av Sveriges städer ser vi en uppdelning av bostadsområden av antingen flerfamiljshus eller

småhus som upplåtes med äganderätt. Valet av upplåtelseform är till stor del en resursfråga,

men är även knutet till traditioner inom vissa sociala grupper, vilket troligtvis medför att

segmentering följs av geografisk segregation. Inkomstnivåns betydelse vid fördelningen av

upplåtelseform är av stor betydelse för både svenskar och utlandsfödda hushåll (Roos, 1995).
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Den vanligaste upplåtelseformen för svenska hushåll är äganderätt medan hyresrätt dominerar

för utlandsfödda hushåll. Med stigande inkomster ser vi ökande andel utlandsfödda som bor

med äganderätt. Majoriteten av utlandsfödda har en ekonomisk situation som inte tillåter ett

småhusboende med äganderätt i de städer där de i huvudsak bor idag (Roos, 1995). Lindberg

och Linden (1989) menar att bostadsbyggande och saneringar under de två senaste

decennierna har medfört att kvarter och bostadsområden har blivit geografiskt större.

Bostadsområdena har fått ett mer varierat utbud av ägande och upplåtelseformer och under

senare år även av olika hustyper. Social segmentation på bostadsmarknaden beskriver

hushållens legala och ekonomiska relation till bostaden, dvs beskriver fördelningen av hushåll

mellan ägarkategorier, upplåtelseformer och hustyper. När olika boendeformer inom ett och

samma bostadsområde ökar kan resultatet ibland bli att det geografiska särboendet minskar.

Med hjälp av segmentationsbegreppet kan sociala och ekonomiska skillnader i anknytning till

geografiskt särboende beskrivas på ett mer relevant sätt. Användningen av analytiska begrepp

som ”social segmentation” bidrar till en granskning av innehåll och genomförande av

bostadspolitiska jämlikhets och integrationsmål, såväl som en att vidareutveckling av teorier

om särboende (Lindberg och Lindèn, 1989).

Segregeringen av invandrare på bostadsmarknaden har orsakat debatter, utredningar och

förslag till åtgärder. En stark koncentration av invandrare till vissa bostadsområden anses vara

förknippade med problem, b.la misstänker man att invandrarbarns möjligheter att lära sig

svenska försämras, vilket leder till att deras integration i det svenska samhället försvåras. En

segregerad stad är en stad där människors villkor är så olika att den sociala, ekonomiska och

kulturella sammanhållningen slås sönder (Molina, 1997).

Trots korta geografiska avstånd inom staden blir avstånden oändligt stora mellan den

vardagssverklighet som råder i olika delar av samma stad. När den sociala segregationen

förstärks av en etnisk segregation vidgas klyftan ytterligare. Segregation kan leda till en

negativ utveckling som fattigdom, utanförskap, splittring i socialt och etniskt hänseende,

destruktiva motsättningar och sönderfall. Det är stor skillnad på vald gemenskap eller

ofrivillig segregation. Människor väljer bostadsområde efter särskilda önskemål, t ex vill

barnfamiljer bo nära daghem och skolor, äldre väljer att bo i särskilda former av äldreboende

och invandrare bosätter sig nära sina landsmän (Molina, 1997).

Författaren menar att ofrivillig segregation är något annat, nämligen när det inte längre finns
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något val, utan när människor är hänvisade till ett särskilt bostadsområde eller en särskild

arbetsmarknad, inte på grund av eget val utan på grund av social eller etnisk tillhörighet.

Segregation och marginalisering följs av att människor inte längre har makt över sin egen

tillvaro och sina egna liv, utan är hänvisade till hur andra anser att man bör leva. Etnisk

segregation är en process av ökad betydelse och omfattning som otvivelaktigt leder till

oönskade konsekvenser som exempel status på bostadsområdet, ökad social distans till den

inhemska befolkningen som kan resultera i sociala konflikter, skolsegregation osv (ibid).

4 Strukturella faktorer (Bostadspolitiken)

4.1 Det svenska folkhemmet

Under 30-talet växte en ny bostadspolitik fram som följd av funktionalismens intåg i Sverige

och 1930 års Stockholmsutställning. Trettiotalet var en förberedande tid för byggandet under

1940- och 1950-talet, nämligen det som sammanfattas under begreppet det svenska

folkhemmet. Målsättningen var att skapa den goda bostaden. Det nya och viktiga greppet var

att det betonades att bostaden skulle vara en social rättighet. Till kostnader som var

överkomliga för alla skulle åstadkommas en hög och jämn bostadsstandard. Ambitionen var

att det inte skulle behöva bo fler än två personer i varje rum, köket oräknat (Rudberg, 1992).

Den svenska modellen utvecklades under mellankrigstiden och medförde att Sveriges

bostadspolitik blev uppmärksammad utomlands för sitt radikala grepp. Det som utlandet

imponerades av var att man i Sverige inte skilde ut speciella låginkomstgrupper och försåg

dem med ett särskilt subventionerat bostadsbestånd, så kallade low-cost housing eller social

housing områden, vilket i många länder ledde till slum och segregering. I Sverige löste man

låginkomsttagarnas bostadsproblem genom att satsa på en bred långivning med samma höga

standard på alla bostäder. Det svenska politiska programmet kom starkt att präglas av

bostadsfrågan. Detta berodde på att Sveriges bostadstillstånd, vid den här tiden, var betydligt

sämre än i många andra industrialiserade länder i Europa (Rudberg, 1992).
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De svenska arbetarbostäderna var mycket små och trånga, vanligast var att arbetarfamiljer

bodde i enrummare, detta att jämföra med England och Tyskland där de flesta arbetarfamiljer

hade ett par rum till förfogande för sitt boende. I relation till den lilla ytan som svenska

familjer bodde på, var hyran hög. Den svenska politiken tog bostadsfrågan på allvar och

partierna använde sig av frågan för att vinna anhängare i den politiska debatten (ibid).

4.2 Miljonprogrammet

Det bostadsbestånd som byggdes upp under folkhemsperioden räckte inte för att täcka

efterfrågan av bostäder i Sverige städer. I början av 60-talet stod Sverige fortfarande inför

problemet med att lösa landets bostadsförsörjning. Nya krafttag krävdes för att lösa problemet.

I expanderande städer, främst i de tre storstadsområden växte alltjämt bostadsköerna, detta

berodde på en tilltagande inflyttning till staden, en befolkningsökning och allt högre krav på

standarden av bostadsutrymmet till följd av välfärdssamhället. Medvetenheten om detta ledde

till planeringen för det så kallade miljonprogrammet. Förutom att bygga fler lägenheter så

rekommenderades det också att man satsade på att bygga större lägenheter och att man skulle

vara återhållsam med att bygga smålägenheter (Ekbrant, 1983). Felet med tidigare

bostadsproduktion låg i att man hade inriktat sig på att bygga direkt för dem som behövde en

lägenhet, dvs små hushåll med låg inkomst, vilket ledde till att man tvingades bygga en eller

tvårumslägenheter. Vad som man nu ville göra var att bygga stora lägenheter som

tillfredsställde de trångbodda hushållen.(SOU, 1965:32).

Genom att inflyttning skedde till de nyproducerade större lägenheterna så blev automatiskt

följden att smålägenheter blev lediga och därmed blev även små hushåll tillgodosedda.

Eftersom den tidigare standarden på lägenheternas inredning ansågs vara tillräcklig, skulle en

höjning av utrymmesstandarden prioriteras framför en höjning av inredningsstandarden.

Däremot var det viktigt att de nya lägenheterna planerades så sätt att det skulle vara enkelt att

vid framtida behov höja standarden på utrustningen i lägenheterna (SOU 1965:32). I enkelhet

innebar miljonprogrammet att man inom tioårsperioden 1965 till 1975 skulle bygga en miljon

nya bostäder i Sveriges alltjämt växande städer. Man beräknade att bygga 100 000 lägenheter

per år (Roos, 1995 s.111).

Detta skulle vara möjligt av den anledningen att tekniken nu var väl intrimmad. I allt högre
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takt producerades byggnadsplaner. På områden som tidigare ansetts var omöjliga att bygga på

växte det nu upp tusentals lägenheter. Bostadspolitiken genomsyrades av en stark optimism

och en tro på god ekonomisk utveckling i framtiden (Ekbrant, 1983). Utseendet på

miljonprogrammets bostadsmiljöer skiljer sig från 50-talets bostadsmiljöer. Förklaringen till

detta ligger till en del i att man nu hade anpassat sig till tekniken med förtillverkade

betongelement, så att husen snabbt och enkelt kunde fogas samman (Rådberg,1997).

Förutsättningen för miljonprogrammets genomförande var således att bostadsbyggandet

industrialiserades. Detta ledde till att kostnaderna minskade och man sparade in på

arbetskraften. I Sverige var det först nu som den funktionalistiska principen om ett

industrialiserat byggande fick sitt genombrott. När man började använda tunga maskiner och

spårbundna kranar för att underlätta byggandet så krävdes det att man planade ut marken där

husen skulle byggas. Därmed var man tvungen att utplåna befintlig vegetation, för att sedan

plantera nytt. Stadsplanen blir även den produktionsanpassad, på grund av spårkranarnas

begränsade rörlighet. Miljonprogrammet skiljer sig från tidigare funktionalistiska stadsplaner

genom att ingen hänsyn tas till ljusförhållandena vid husens placering. Nu är det stadsplanens

produktionsanpassning som får bestämma placeringen. Detta har lett till en strikt uppradning

av flervåningshusen i miljonprogrammens områden. Man strävade efter långa standardiserade

husserier, vilket drevs så långt att man på många håll inte utnyttjade gavlarna för att få in ljus i

lägenheterna. I snabb takt förverkligades miljonprogrammet och under åren kring 1970

byggdes det i Sverige fler bostäder per invånare än i något annat land. Åtskilliga av

lägenheterna som påbörjades i början på 1970-talet hann aldrig bli färdiga innan ”rekordåren”

tog slut (Åström, 1993).

Det var nu i början av 1970-talet som en del orter började få en alldeles för hög andel tomma

lägenheter i de nybyggda flerfamiljshusen. Man drog då ner på nybyggnationen, men trots

detta så ökade svårigheterna med att hyra ut lägenheterna. Det var främst de stora och

medelstora industriorterna som drabbades värst av det faktum att ett stort antal helt moderna

nybyggda lägenheter stod tomma (Ekbrant, 1983).

Den ökade bostadsproduktionen under perioden för miljonprogrammet ledde till att den

tidigare bostadsbristen förbyttes i ett överskott av lägenheter. För första gången under

efterkrigstiden uppstod en lägenhetsreserv av tomma lägenheter. Under miljonprogrammets

sista år 1974 var 26 000 lägenheter outhyrda i Sverige dvs 6% av de lägenheter som

färdigställts från och med år 1967. Den tidigare bostadsbristen och hyresregleringens
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avveckling (1975) hade bidragit till en mindre rörlig bostadsmarknad. Normalt sett skulle en

stor lägenhetsreserv öka rörligheten på bostadsmarknaden, men så blev inte fallet, vilket till

stor berodde på att de outhyrda lägenheterna till stor del fanns i nyare stora bostadsområden i

fattiga kommuner som drabbades av förortskritiken. De pågående saneringen av innerstäderna

bidrog till att de ursprungliga invånarna flyttade ut till nyare förortsområden (Roos, 1995

s.109).

I miljonprogrammets början så kontrollerade och valde de allmännyttiga bostadsföretagen ut

vilka som skulle få bo i lägenheterna. Förortsbyggandet skulle motverka segregation och

under de första åren såg man också en minskad segregation, det vill säga mer integration och

klassutjämning. Den nya människan skulle bo i förorten, man ville bygga upp ett jämlikt

svenskt ”normalboende”. Förorten utvecklades till en symbol för svensk modernitet och

framtidstro, vilket skulle uppfattas som ett starkt vapen mot det gamla klassamhället. En

bidragande orsak till att segregationen i miljonprogrammets inledningsskede minskade, var att

problemfamiljerna blev kvar i städernas innerkärnor i omoderna små lägenheter som många

gånger var tillfälliga bostäder. Dessa familjer blandades upp med övriga grupper som bodde

där , pensionärer, studenter och ungdomar. Det är först på slutet av 1960 talet som denna

segregation började att betraktas som ett samhällsproblem. Det som sedan händer är att fler

bostäder byggs och att typiska arbetarklasshushåll som först flyttade in i miljonprogrammets

bostäder började att bosätta sig i radhus och egnahem, samtidigt som miljonprogrammets

bostäder fylldes på ”underifrån” med invandrare och hushåll med ekonomiska sociala problem

(Arnsberg, 1997).

De människor som hade råd flyttade till andra områden och efter några år stod lägenheterna i

miljonprogrammet tomma. Hyresvärdarna fick problem med att finna människor som var

intresserade att flytta till dessa allmänt kritiserade områdena. Under denna tiden fortsatte

invandringen till Sverige att ställa till problem för myndigheterna bl.a. i fråga om

bostadsförsörjningen (Molina, 1997).

I många städer växte miljonprogrammets områden fram till att omfatta hela stadsdelar.

Kritiken mot miljonprogrammets stadsdelar och arkitektur var stark, eftersom de i många fall

gav en otrivsam boendemiljö med stelt uppradade huskroppar med sparsmakade utemiljöer.

Men miljonprogrammets dåliga rykte berodde inte bara på detta, utan även på att inflyttningen

i många fall skedde innan områdena var färdiga med fullt utbyggd service och kommunikation
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(Åström, 1993). Trots kritiken åstadkom miljonprogrammet en betydande förbättring av våra

bostadsförhållande. (Ekbrant, 1983).

Situationen har hela tiden förvärrats då hushåll med sociala problem i stor utsträckning har

hänvisats till dessa områden. De betongförorter som för 30 år sen skulle bli det svenska

folkhemmets stolthet blev istället invandrarnas tillhåll. Studier av bostadsfrågan visar att det

är personer med utländsk bakgrund som koncentrerats till storstadsförorternas hyresområden,

byggda under beteckningen miljonprogrammet. Än idag präglas miljonprogrammsområdena

av växande andel befolkning med utländsk bakgrund. Rinkeby, Rosengård, Bergsjön och

Gottsunda är några exempel på invandrartäta områden (Molina,1997).

Miljonprogrammet omfattade endast bostäder, inte hela samhällen. Man hade missat helheten

i planeringen. Kritiken som riktats mot miljonprogrammet berodde mycket på dålig

kommunikation mellan olika kommunala intressen (Ekbrant, 1983). Med miljonprogrammet

ville man skapa en ”grannskapsplanering” vilket hindrades genom att byggandet skedde

storskaligt och av betong (Molina, 1997).

Förorterna beskrevs oftast som annorlunda gentemot det övriga samhället. På 1960-talet

ansågs de vara modernitetens spjutspets, alltså en modern ”annorlundahet”. På 1970-talet kom

förorterna att utvecklas till en social ”annorlundahet” eftersom det var här som samhällets

underpriviligerade bodde. Nu på 1990-talet ser vi att förorterna håller på att omvandlas till en

etnisk ”annorlundahet” för att de är ickesvenskarna som bor i förorterna (Ristilammi,1997).

I dag definieras miljonprogrammet som ett ”genomgångsområde” för dem som har råd att

flytta. Många utav dessa områden präglas av lågstatus, stark omflyttning och ofta en svag

social gemenskap. Det är oftast ”nykomlingarna ”(invandrare, ungdomar och inflyttade från

landsbygden) på bostadsmarknaden som bosätter sig här. Förortssegregationen

uppmärksammades snart som ett problem och har under de senaste åren framställs som ett av

de viktigaste faktorerna bakom invandrarnas bristande integration i det svenska samhället

(Ramberg, 1997).

5. Kulturella faktorer (invandrarnas egna val)

En av anledningarna till att miljonprogrammets områden fylldes snabbt av invandrare var att
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det var här som det fanns lediga lägenheter och de blev oftare än övrig befolkning anvisade hit

av bostadsförmedlingen. En annan anledning är att dessa områden inte ansågs vara attraktiva.

De har en dålig yttre miljö, brist på arbetsplatser i närheten, en hög andel personer med sociala

problem, hög omflyttning och ensidig lägenhetssammansättning. Idag är dessa

bostadsområden ganska nedslitna och i behov av omfattande upprustningar. En av orsakerna

är de rent ekonomiska, eftersom personer med sämre ekonomiska resurser är förvisade till

andra bostadsområden än ekonomiskt starkare individer. Skillnader i ekonomiska villkor

utgör en viktig segregerande faktor när människor söker en bostad (Ehn, 1992).

En annan orsak är den diskriminering, intolerans och de fördomar som invandrargruppen erfar

från majoritetsbefolkningens sida och dess önskan att försöka undvika konflikter. Genom att

bo nära varandra försöker invandrarna minimera kontakterna med storsamhället och därmed

undkomma konflikter och våld. Desto mer en viss invandrargrupp uppfattas som

värderingsmässigt annorlunda än majoritetsbefolkningen, desto mer skiljer de sig åt när det

gäller boendemönster. Det förekommer att vissa hyresvärdar vägrar att acceptera invandrare

som hyresgäster. På 1960-70 talen anvisades invandrare ofta till särskilda bostadsområden,

medan det på 1980-talet har förekommit att de har hindrats att flytta till sämre områden.

Många av invandrarna känner sig diskriminerade när de söker en bostad. I början av sin

Sverigevistelse är invandrare benägna att bosätta sig i bostadsområden, där det redan finns

etniska koncentrationer. Dessa koncentrationer finns framförallt i Stockholm och andra

storstäder, eftersom det är lättare att finna arbete, landsmän och anonymitet här (ibid).

I början av vistelsen i det nya landet förstärks den etniska identiteten, vilket innebär att

känslan av samhörighet med den etniska gruppen i många fall blir starkare än till övriga

grupperingar. Med stöd och hjälp från den etniska mottagargruppen kan invandrarna ge

varandra hjälp och förståelse med att klara det nya livet och ta de första stegen ut i samhället.

När invandrarnas resurser och samhällskännedom ökar och beroendet av den egna gruppen

minskar börjar gruppernas spridas i takt med hur väl de intrigeras in i samhället. För många

invandrare är det naturligt att bo i närheten av sina likasinnade landsmän, man är van att

umgås med släktingar, vänner och grannar. De egenskaper som förenar invandrare och gör

dem till sina ”likar” är medvetandet om deras etniska tillhörighet, att de är annorlunda

svenskarna, men även det faktum att de är invandrare. De vill försöka att skapa en känsla av

etnisk identitet och etnisk samhörighet (Ehn, 1992).
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Vi kan se den etniska koncentrationen uppstå i mindre attraktiva områden, eftersom de mer

etablerade grupperna har flyttat därifrån eller undvikit dessa områden. Husen ägs oftast av

allmännyttiga bostadsföretag och dess bostäder är lättåtkomliga, eftersom de upplåts med

hyresrätter. Att köpa en lägenhet direkt efter ankomsten till Sverige kräver ekonomiska

resurser, kunskaper om samhället och bostadsmarknaden som få invandrare har. Därför bor

många i hyreslägenheter den första tiden i Sverige. En del stannar för gott i denna

boendeform, medan en mindre del efter ett tag flyttar till ägda bostäder (ibid).

Många människor är benägna att söka bostad i närheten av sina likar, eftersom grupper som är

lika varandra i något avseende tenderar att söka sig till samma områden. Om människor fick

flytta vart de ville, oberoende av både bostadsmarknad och de egna ekonomiska resurserna, så

skulle det enligt vissa forskare leda till ett ökat kategoriboende dvs ökad segregation. Studier

visar att ju större socioekonomiskt avstånd det är mellan två yrkesgrupper, desto mindre

sannolikt är det att deras bostäder ligger i samma område (Ehn, 1992 s.22-26).

Var man bor bestämmer bl.a. tillgången till offentlig service, barnens skolundervisning och

socialt umgänge. Invandrarnas behov skiljer sig från svenskarnas i vissa avseenden, de

behöver tolkservice, undervisning i svenska och hemspråk mm. Att flerfamiljshus och särskilt

höghus dominerar som boendeform för invandrare beror dock bl.a. på att de oftare bor i

storstaden än svenskar (Winfridsson, 1981).

Det är också tänkbart att invandrare är sämre informerade om villkoren för att köpa ett eget

hus, t ex lånemöjligheter och avdrag för räntekostnader (Winfridsson, 1981).

Invandrarnas fördelning på olika boendeformer kan inte bara ses i termer av en sämre socio-

ekonomisk ställning och diskriminering. En del invandrare väljer hellre att resa till hemlandet

och kanske investera i en fastighet där, eller har släktingar kvar att försörja. Detta kan till en

del bidra till att den enskilde invandraren varken kan eller vill satsa så mycket pengar på sin

bostad i Sverige (ibid).

6. Invandrarungdomarnas livsvillkor och möjligheter till integration i det

svenska samhället
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Detta kapitel behandlar invandrarungdomarnas kamp om etnisk identitet och mötet med det

svenska samhället. Jag vill belysa förorten och boendesegrationens betydelse och hur

boendesegrationen föder utanförskap som i sin tur kan föda våld. Segregeringen cementeras

av att etniska gränslinjer dras mellan olika bostadsområden. Jag vill också uppmärksamma

den andra verkligheten, nämligen att det finns ungdomar som bygger broar och skapar en

synkretisk kultur. Till sist tar jag upp arbetets och språkets betydelse för integrering.

Först en förklaring av innebörden i ordet integrering. Begreppet integration innebär att

invandrarna blir delaktiga och deltagande i samhällsgemenskapen. Integration uppfattas som

en möjlighet för etniska minoritetsgrupper att behålla sin kulturella särprägel samtidigt som de

inlemmas i det majoritetssamhällets ekonomi, produktion och politik. Även om den officiella

svenska invandrarpolitiken har integration som mål, är det i praktiken många

invandrargrupper som snarare assimileras än integreras om man följer dem under några

decennier. Integration kan ses som en persons tillgång till arbete, försörjning och delaktighet i

samhället. Om det dessutom sker en anpassning till samhällets normer och majoritetens

livsstil talar vi om assimilation (SOU1996:43).

6.1 Förortens betydelse

Vid årsskiftet 1994/1995 fanns det i Sverige drygt 600 000 barn och ungdomar i åldern 0 till

24 som kunde anses ha ”invandrarbakgrund” genom att själva ha invandrat till Sverige eller

genom att ha en eller två i utlandet födda föräldrar (SOU 1996:55, s52). Vi talar fortfarande

om de storskaliga förorternas invånare, som invandrare eller flyktingar och på detta sätt

markerar vi att de är nyanlända till Sverige. Många av dem vi kallar för invandrare har varit

här i ett par decennier och det är deras barn som nu växer upp i förorterna. I förorterna föds

också nya livsstilar. Aggressivt definierade ungdomskulturer och livsstilar växer fram, vilket

kanske inte är så konstigt med tanke på att samhället och marknaden inte direkt demonstrerat

någon efterfrågan av ungdomarnas arbetskraft (SOU 1996:143). Ålund (1996) tar i sin bok

Multikultiungdom upp det mångkulturella samhällets barn som hon menar lever i utanförskap

i segregerade och marginaliserade boendemiljöer. I sin ungdomsforskning har hon varit ute på
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fältet och intervjuat ungdomar från Stockholmsförorter. Hon har även tagit del av erfarenheter

från lokala politiker, myndigheter och tjänstemän.

Stockholms förorter förknippas med fattigdom, problem och tristess, men hon tycker även sig

se en miljö som sjuder av liv. Hon menar att här finns en människonära värme som uppstår i

kulturmöten och kulturblandningar. En människas identitet är svaret på frågan ”vem är jag”?

För många är svaret ganska enkelt. Men när det gäller människor som på något sätt avviker

från mängden eller tillhör en minoritet, så blir frågan mer eller mindre komplicerad.

Utsattheten spelar en avgörande roll i skapandet av invandrarungdomarnas identitet (Ålund,

1996). Hon beskriver den problematik som det innebär för dessa invandrarbarn att leva i

samhället och skapa sig en identitet. Dessa ungdomar står samtidigt i centrum när vi går mot

ett mångkulturellt samhälle. Invandrarnas barn växte upp och blev en ung generation (

människa) som var annorlunda än tidigare svenska generationer. De kallades invandrarbarn

och talade oftast ett annat språk hemma med familjen och föredrog ibland andra livsmönster

och traditioner. Dessa invandrarungdomar befinner sig idag i en konfliktfylld situation. De

står med en fot i vardera kulturen och har två kulturella identiteter (Ålund, 1996).

En aktiv förankring i den lokala boendemiljön är mycket betydelsefull, därför spelar förorten

en viktig roll för många invandrarungdomar. Några av tjejerna som Ålund samtalat med säger

att de älskar sina förorter, de känner många och de tillhör ”här” på något sätt. En av tjejerna

fortsätter ”jag skulle känna mig otrygg i Stockholm”. Hon känner sig inte välkommen i

Stockholm (Ålund, 1996).

Ålund menar att gänget spelar stor roll i invandrarungdomarnas identitetsskapande, gänget

fyller även en funktion mot omvärldens krav. Invandrarungdomarna söker sig till olika typer

av kamratgäng för att kunna stabilisera och söka bekräftelse på sin osäkra identitet.

Invandrarungdomarna sluter sig samman i sin lilla värld och med det menas livet i förorten.

Ålund menar att dessa ungdomar samtidigt lever i ett slags socialt utanförskap och

identitetsmässigt sett i ett mångkulturellt innanförskap. Ålunds samtal med flickorna kan hon

se att identitetsarbetet i mångkulturella miljöer hänger samman med korsningar över kulturella

gränser. Bland invandrarfamiljerna kontrolleras flickor mer än pojkar, vilket leder till att

flickors närvaro i det offentliga rummet problematiserats (ibid).

Det är inte ovanligt att invandrarflickor tillägnar sig dubbla roller, en som passar i hemmet
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och en som passar bland kamraterna. De tvingas leva ett s.k. dubbelliv. En konflikt uppstår då

hos flickan, hon tvingas välja mellan lojalitet mot familjen (med sträng uppfostran och gamla

seder) eller mot värderingar som ogillas av föräldrarna. En kulturkollision uppstår (ibid).

Pojkarna är mer ute på gatorna där de syns och märks och där de drar till sig massmedias

uppmärksamhet. De står även för en stor del av kriminaliteten och problemen. Unga

invandrarmän och pojkar är mer utsatta för rasistiska trakasserier än flickor. Ålund ser också

att det är lättare för invandrarpojkar än invandrarflickor att bryta de etniskt definierade

gränserna och att etablera gränsöverskridande relationer (ibid).

Ålund nämner även att hon har försökt att få en bild av hur man från myndigheternas sida ser

på invandrarungdomarna. Socialassistenterna som möter dessa ungdomar i vardagen känner

många gånger en maktlöshet och utbrändhet. Hos många familjer finns problem med

splittrade hemförhållanden och kriminalitet. Det skall dock sägas att det finns många olika

organisationer som jobbar med att stötta och underlätta för ungdomarna i förorten. Men

många av dessa organisationer arbetar allt för mycket i skymundan (ibid).

6.2 Gränsdragning

Ålund menar att det finns en påtaglig gräns mellan svenskar och de andra. ”Vi har hamnat i en

situation där sociala ojämlikheter förvrängts till kulturella olikheter. Så har gränser skapats i

det mångkulturella Sverige” (Ålund, 1996 s.22).

De flesta invandrarungdomar, oavsett om de tillhör första eller andra generationen, lever

samtidigt i (eller mellan) två världar. De befinner sig någonstans mellan två tankesätt och

måste pendla mellan två olika kulturella identiteter. Trots assimileringen i det svenska

samhället lever många invandrarungdomar i korselden mellan två kulturer, de kan inte

förklara var de egentligen hör hemma. De flesta känner sig också främmande i sina båda

hemländer. För många innebär det en psykisk påfrestning att ha två hemländer och de

upplever en identitetskris (Sjögren, 1998).

Identiteten handlar till stor del om att känna igen sig och bli socialt igenkänd.

Identitetsbyggandet är ett givande och ett tagande. Identitet formas utifrån individens
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egenskaper och handlingar, men också i samspel med omgivningens uppfattning av personen

och den ”spegelbild” som skickas tillbaka från den mottagande personen. På samma sätt

skapas en etnisk identitet i samspel med andra och för att kunna förstå etnisk identitet måste

man därför betona relationen mellan olika etniska grupper istället för deras särdrag (Sjögren,

1998). Ungdomarna försöker att finna en förankring i det svenska samhället, som oftast står i

samspel med den många gånger konfliktfyllda ”vägen hem”. De har bott i Sverige under

många år, men har fortfarande rötterna kvar i sitt hemland. Många av ungdomarna strävar

efter att bli ”svenskar”, en strävan som inte är självklar, eftersom de samtidigt känner att de

sviker sitt ursprung. Ålund menar, att trots assimileringen ställs invandrarungdomarna mer

eller mindre åt sidan. De stämplas som avvikande och hålls utanför den sociala gemenskapen.

Därför väljer många invandrarungdomar att inta ett kulturellt avstånd, de behåller sin etniska

identitet (Ålund, 1996).

Invandrarungdomarna definieras som främmande som ”de andra”, de beskrivs som

annorlunda och förknippas oftast med olika problem i samhället. Det som är främmande

definieras oftast som ett hot mot den samhälleliga ordningen. I och med detta förnekar vi det

kulturella kapital som det innebär att ha ett annat språk och andra kulturella referenser.

Ungdomar definieras endast i relation till Sverige och svenskarna och får med detta en negativ

stämpel. Det byggs upp en gräns mellan dem och de ”svenska” ungdomarna som försvårar

deras försök att finna en plats i samhället (Sjögren, 1998).

Forskningen har beskrivit invandrarungdomars identitetsutveckling med begrepp som ”mellan

två kulturer” och ”dubbla identiteter”. Individens identitetskriser relateras till svårigheter att

hålla de skilda kulturerna samman. På ett etnocentriskt sätt har man beskrivit

integrationsprocessen som en ensidig anpassning av det avvikande och främmande till det

normala, moderna och svenska. I den offentliga debatten har vi sett en tendens att lyfta fram

det som skiljer snarare än förenar ”svenskar” och ”invandrare”. I dag ser vi främlingsfientliga

rörelser växa fram och dessa tenderar att tillsammans med massmedia beskriva

främlingsfientligheten och rasismen som ett ungdomsproblem. Invandrarungdomarna innehar

ett stigma och med det menar Ålund att de inte fått ett socialt erkännande. Begreppet stigma är

taget från Erwing Goffman och används inom invandrarforskningen. Oftast handlar det om en

negativ identitet där den utsatte inte ses som en fullvärdig medlem i majoritetssamhället
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(Ålund, 1991 s.21)

Ålund anser att vi gått mot ett samhälle som är etniskt delat i såväl social som kulturell

mening. Social ojämlikhet kan ses i termer av kulturell olikhet, där det kulturella förbinds med

ras och etnicitet. Invandrarungdomarna känner ett utanförskap, de är marginaliserade och

diskriminerade. Problemet hon nämner är att invandrarungdomarna ofta går under

beteckningen homogen massa. Dessa stereotypa kategoriseringar bidrar till negativa

konsekvenser för den enskilda människans möjligheter att själv forma sitt egna liv efter sina

förutsättningar och intressen (Ålund, 1991 s.22)

Liksom svenska ungdomar ställs invandrarungdomar inför utmaningen att finna sig själva i en

värld där många ”gamla värden” ifrågasätts. Pendlandet mellan två kulturer gör det inte lättare

och många blir osäkra om vilka de är och var de egentligen hör hemma. Hos många av

invandrarungdomarna i tonåren finns tankar om ett återvändande till hemlandet.

Invandrarungdomar upplever generations- och värderingskonflikter i hemmet och de börjar att

jämföra länderna emellan. När de är i Sverige tror de att det är bättre i hemlandet och när de är

i hemlandet känns Sverige bättre. Detta kan förvärras genom att föräldrarna blickar bakåt och

drömmer om att bygga hus för att återvända till sitt gamla hemland, medan barnen för en egen

kamp om sin framtid i Sverige. Identitetsproblematiken uppstår hos invandrarungdomarna om

de upplever sig själva som invandrare eller om deras faktiska sociala identitet är invandrarens

eller kanske möjligen utvandrarens (Ålund, 1996).

Frigörelsen med traditionen och historien skapar en ny typ av självorientering och en ny

förankring i tid och rum. Ungdomarna försöker att finna en förankring i det vardagliga livets

sociala rum, där deras identitet formas och där deras handlingar, drömmar och visioner

utvecklas i ett samspel mellan det som har varit och nuet. Ålund menar att detta är en form av

frigörelseprocess. I dag är sökandet efter en egen väg hem i det svenska samhället mycket

viktig för ungdomarna, anser Ålund. Invandrarungdomarna måste ta till sig och utveckla nya

livsvillkor och livsformer för att erövra en plats och en tillhörighet i det lokala samhällets

gemenskaper. Etniska gruppers förmåga att känna sig hemma beror mycket på känslan av

närhet och vänskap mellan människor (Ålund, 1991 s. 25-26).
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6.3 Utanförskap föder våld

Rojas behandlar framförallt unga invandrarmäns främlingskap och hur deras utanförskap

föder våld. De avvikande ungdomarna sluter sig samman och bildar en gruppidentitet. Detta är

ett försvar mot det svenska kollektivet. Orsaker till de unga männens utanförskap kan vara

deras sätt att bo och prata. När ungdomarna inte kan göra sig förstådda med ord ligger våldet

nära till hands. Boendesegreationen bidrar också till att ungdomarna dras till varandra och

bildar gäng. Allt detta försvårar både integrering i det svenska samhället och förståelsen av

hur det svenska samhället fungerar (Rojas, 1995).

Morden vid Sturekompaniet i Stockholm innebar ett uppvaknande för många människor i

Sverige. Illdådet ledde till att Sverige vaknade och man började att prata om

invandrarungdomarnas utanförskap. Man upptäckte att förorterna kännetecknades av

arbetslöshet, fattigdom, bidragsberoende, våld, diskriminering och känslor av hopplöshet. Det

uppdagades att många invandrarbarn inte mådde bra i sitt nya hemland (Rojas, 1995 s.11).

Frågor som handlar om identitet och om platsens betydelse har på senare år fått ny aktualitet.

En orsak till detta är den kritik som rests mot den byggda miljön i betongförorterna, men även

den kritik som riktats mot invandrarungdomarnas utanförskap och brist på mening i deras

vardagsliv (Lilja, 1998).

De unga invandrare som finns i storstädernas förorter är i många avseenden osynliga. En

konsekvens av segregationen är att dessa unga är förvisade till avgränsade områden, där de

lever sina egna liv utan kontakt med det omgivande samhället. Men det svenska samhället har

förändrats, unga människor som växer upp idag ser annorlunda på sig själva, på världen och

på framtiden än vad deras farföräldrar och morföräldrar gjorde. Bilden av den gemensamma

och enhetliga svenska kulturen, som ibland fungerat förtryckande mot de som finns utanför,

börjar lösas upp. Detta skulle kunna ge nya förutsättningar för ett samtal över kulturgränserna

(SOU 1996:143).

Mauricio Rojas har sin bok samlat och tagit intryck av samtal med några invandrarungdomar.

Genom hans samtal visar de sig att många av dem upplever ett starkt främlingskap, ett

främlingskap som de inte kan fly ifrån. Många av dem känner sig annorlunda, avvikande och
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ofta ovälkomna (Rojas, 1995).

Maurico Rojas kallar dem för Sveriges oälskade barn. Författaren fann ett liknande

familjemönster hos många av de ungdomar han intervjuade. Ett familjemönster där kvinnan

(mamman) stod i centrum och mannen i en perifer (frånvarande), ställning. Denna struktur

inverkar stort på många invandrargrupper. De invandrarungdomar som är födda eller uppväxta

i Sverige står inför stora identitetsproblem. De har socialiserats in i det svenska genom dagis,

skolan eller kanske en svensk förälder. De har byggt upp en svensk identitet, men känner sig

annorlunda p.g.a. hudfärg mm. Många av ungdomarna har svåra identitetskonflikter, de söker

något annat (ibid).

Ungdomarna är utsatta för olika former av stigmatisering och nedvärdering i det svenska

samhället. De avvikande ungdomarna sluter sig samman i en gruppsolidaritet och -identitet.

Detta är deras sätt att försvara sig mot det svenska kollektivet. Deras situation att vara

annorlunda ledde till en ny gemenskap (Rojas, 1995).

Mauricio Rojas tar i sin bok Sveriges oälskade barn upp hur invandrarpojkar i förorterna blir

respekterade genom att inta en ”försvarsallians” gentemot det svenska samhället i vilket de

känner sig annorlunda, avvikande och ovälkomna. Våldet som pojkarna utför i skolan kan

vara av etniska tecken. Våldet kan vara ett sätt att möta utanförskapet, men även ett sätt att

bekräfta sin egen bräckliga identitet och självkänsla. Känner sig invandrarpojkarna hotade i

skolan, svarar de också med hot. Utanförskapet är orsaken till problemet men även lösningen

finns att finna i utanförskapet. Ingen kan känna sig hemma i en eländig miljö som inte öppnar

sig utan bara kräver anpassning och som inte verkar för en förändring till den verklighet som

invandrarna försöker att anpassa sig till. Skolan skall verka som en mötesplats där

ungdomarna får sin identitet bekräftad och stärkt men även en möjlighet att börja känna sin

delaktighet i omgivningen (ibid).

En av förklaringarna bakom ungdomarnas utanförskap kan ligga i deras sätt att bo och prata.

Boendesegregationen och språkhandikappet ger en sk ”ond cirkel” som i sin tur leder till

asociala beteenden och våldsyttringar. I många fall av de så kallade miljonprogramsområdena

kan man idag se att många som bor där har dåliga kunskaper i svenska, vilket kan leda till en

dålig skolgång. När ungdomarna känner att de inte kan göra sig förstådda med ord ligger

våldet nära till hands. En del menar att problemet inte bara ligger i språket utan att många
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invandrare bor i samma område och därmed utvecklar ett liv utanför det svenska samhället.

De är inte integrerade och utvecklar därför varken språk eller förmågan att försöka förstå hur

Sverige fungerar (ibid).

Att invandrarungdomarna är överrepresenterade i brottstatistiken kan delvis förklaras med

hjälp av begrepp som identitskris och identitetsproblematiken. Det är nödvändigt att ta hänsyn

till invandrarungdomarnas kultur och annorlunda jag-uppfattningar, eftersom en persons

identitet konstrueras i växelverkan med den socio-kulturella miljön (Ahmadi, 1998).

Orsaken kan sökas i deras annorlunda kulturella uppfattningar om människans ställning i och

förhållande till det omgivande samhället. En handling, som i en kultur uppfattas som ett

socialt avvikande beteende (även kriminellt), kan i en annan kultur förefalla oskyldig

(Ahmadi, 1998). Med detta menas inte att det finns kulturer där kriminalitet är accepterad utan

att varje människan drar upp gränserna för sina rättigheter och skyldigheter och därmed sitt

handlingsutrymme gentemot andra samhällsmedlemmar. Hur detta görs kan variera från en

kultur till en annan. Kulturskillnader handlar således snarare om annorlunda tolkningar än om

avsaknad av normer, värderingar eller koder för social interaktion. Många invandrarungdomar

känner sig främmande för samhällets dominerade kulturella normer och värderingar och då

uppstår problem med att konstruera en egen identitet och att vinna erkännande i det svenska

samhället (ibid).

6.4 Synkretisk kultur

Sernhede (1998) visar i ”Ungdom och svart identifikation” hur invandrarungdomarnas

utsatthet spelar in när det gäller utformningen av identiteten. Han ser

invandrarungdomskulturen som en utanförskapets kultur i vilken hyllning av vapen, laglöshet

och våld framstår som en konsekvens av marginalisering och segregering. Genom att studera

de dominerande musikstilarna bland invandrarungdomarna i Sverige, visar Sernhede att dessa

ungdomar jämför sin situation med svartas situation i USA, dvs en situation som

kännetecknas av maktlöshet, marginalisering och diskriminering. De invandrarungdomar som

lever ett marginaliserat liv i ghettoiserade multietniska förorter runt om i Sverige identifierar
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sig med de svarta i USA och med deras protest mot de vita majoritetssamhälle. Sernhede

menar att identifikation med svart kultur är ett tecken på de ungas allt öppnare

identitetsarbete, samtidigt som den är en symbol för motståndet mot majoritetssamhället.

Framväxten av etniskt blandade miljöer i det svenska samhället är en av de faktorer som har

gjort etnicitet till ett allt viktigare medel och uttryck för de symboliska konstruktioner av

gemenskap som brukar kallas ungdomskulturer (Sernhede, 1998).

Den moderna ungdomskulturen utgörs av stil, som är sammansatt av element som t.ex.

utseende, kläder, jargong, slang och musik. I konstruktionen av ungdomsstilar kan etnicitet

betraktas som råmaterial som vid sidan av andra kan bearbetas, omvandlas och tilldelas nya

symboliska innebörder. I ungdomskulturen handlar etnicitet med andra ord inte enbart, eller

ens i första hand, om kulturarv som traderas eller ”identitetsberättelser som förs vidare av nya

generationer”. Kort sagt, som ett inslag i ungdomskulturen och ungdomsstilar handlar etnicitet

både om något som traderas, omvandlas och konstrueras. Stilar är symboliska konstruktioner

som individer och grupper identifierar sig med, bär upp och använder sig för att t.ex skapa en

känsla av gemenskap inom den egna gruppen och särskilja sig från andra grupper. Stilar

fungerar som en viktig markör av individers och gruppers identiteter. I sammanhanget bör

nämnas att Sernhedes ungdomsforskning till största delen handlar om unga invandrarmäns

utanförskap och motståndskulturer (Sernhede, 1998).

Den kamp om etnisk identitet som ungdomsstilar ger uttryck åt handlar också om hur

ungdomar från etniska minoriteter finner former för att anpassa sig till det svenska samhället.

På detta sätt kan t.ex hiphopstilen fungera som en brygga mellan den ursprungliga etniska

identiteten och en svensk identitet, genom att den är förankrad bland ungdomar med såväl

minoritets-som majoritetsstatus. Sedan en tid tillbaka har rapmusiken på allvar gjort sitt

inträde i Sverige. Runt om i de stora städernas förorter växer nu en svensk version av denna

svarta musikstil fram (ibid).

På den etniskt blandade förortsungdomarnas egna språk formuleras sångerna som handlar om

de lokala livsvillkoren. En för svenskt vidkommande ny form av proteströrelse har sett dagens

ljus. Ungdomsstilar ger på detta sätt uttryck åt nya transkulturella identitet, där etnicitet
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snarare handlar om förutsättningar för ett kulturellt överskridande än ursprung och

härstamning. Sernhede menar att med hjälp av populär ungdomskultur (med betoning på

musikens roll i denna kultur) konstrueras en invandraridentitet och på detta sätt försöker

invandrarungdomarna föra en kamp för att vinna respekt och skapa en egen identitet i ett

segregerat samhälle (ibid). Ålund menar att det är i Stockholms multietniska förorter där vi ser

många exempel på ungdomar med ett ökat medvetande om ett gemensamt delat utanförskap.

Detta skapar nya former av sammansmältning som går över boendemiljöer och etnisk

tillhörighet (Ålund, 1996).

Ålund menar vidare att ungdomarna som växer upp i mångetniska miljöer i hög grad är

transkulturella, de utvecklar en transkulturell livsstil. Med det menar hon att de tänker och

handlar på ett gränsöverskridande sätt i ett ömsesidigt kulturellt utbyte. Det är unga människor

som bygger broar över gränserna. Enligt Ålund ser vi framväxten av en synkretisk kultur i det

mångkulturella samhället. Med synkretisk kultur menas samspelet mellan etniska grupper med

ett gemensamt kulturbygge i en tät relation med ungdomarnas identitetsarbete. Vi ser även att

framväxten av sociala rörelser spelar en stor roll i skapandet av det mångkulturella samhället.

Rapp- och hip-hop musiken är ett lysande exempel på ett kulturellt uttryck som skapas av

invandrarungdomarna i de ett multietniska förorterna. Vi ser framväxten av en ny typ av

kultur som inte utvecklas längs absoluta etniska gränsdragningar utan i komplext mönster av

sammansmältning. Ålund kallar dessa kulturer för ”hybridkulturer”. Rapp- och hip-hop

musiken är en musikalisk genre som ger uttryck för det identitetsarbete som det moderna,

mångkulturella samhället kräver. Men samtidigt växer även anti-rastiska rörelser fram (Ålund,

1996).

Det var Paul Gilroy som myntade begreppet ”synkretisk kultur” som en gränsöverskridande

potential, något som var kännetecknande för ungdomars transetniska identitetsarbete. Gilroys

analys bygger på etniska relationer i Storbritanniens innerstäder, där det finns en

sammansmältning av kulturyttringar i form av språk, musik och umgängesformer. Ett viktigt

tecken är uppkomsten av nya ”blandspråk”. Gilroy fokuserar på detta språkfenomens

identitetsskapande och sociala funktion (ibid).

Om motsvarande synkretiska former för socio-kulturellt liv håller på att utvecklas i Sverige är

i viss grad outforskat. Bilden av invandrarungdomar som har en ”negativ berömmelse, att vara

”kulturellt kluvna”, ”värstingar” och liknande dominerar. Den offentliga debatten tycks dock
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ha fastnat i en ensidig problembild. Såväl invandrarforskning som offentliga utredningar

fokuserar på etniska gränsdragningar, kulturella skillnader, konflikter och problem. Kultur

pressas in och återges i statiska och snävt definierade etniska kategorier. Dessa stereotypa

beskrivningar kan leda till negativa konsekvenser för utpekade människors livsvillkor och

deras möjligheter att forma sitt eget liv efter egna förutsättningar och intressen (ibid).

Ålund menar i detta sammanhang att etnicitet har fått en annan innebörd än den som

förknippas med ”renhet” och ”ursprung”. Den moderna etniciteten har vuxit från gamla

etniska gränser, vilket uttrycker personliga och kollektiva identitetsuttryck som språk och

musik En etnicitet som gynnar en förbindelse snarare än en åtskillnad. Den äldre generationen

har däremot förblivit etnisk eller har intrigerats genom ett övertagande av det svenska

privatlivets livsform. Mönstret hos de äldre generationerna är ofta att de inte umgås med

grannarna och att familjer och etniska grupper sätter upp gränser emellan sig. Men vi ser att

”de nya svenskarnas” ungdomar inte gör detta. Dessa ungdomar är gränsöverskridande. De

umgås tillsammans och de frågar sig inte från vilken kultur som kamraterna kommer. De ser

sig alla som svenskar. Ungdomarna bär på något nytt. De bär både på föräldrarnas påverkan

och det omgivande samhällets (Ålund, 1996).

6.5 Arbete, en förutsättning för integration

Ålund tar även upp problem som invandrarungdomar många gånger stöter på i form av sociala

hinder på arbetsmarknaden och i skolan, hinder som utgör en broms i integrationsprocessen.

Även om de själva inte känner sig som invandrare, så blir de ofta påminda om detta främst på

grund av det utländska namnet. Detta får dem att känna ett främlingskap, nedvärderade av sitt

ursprung och en upplevelse av diskriminering. Barnen till arbetskraftsinvandrarna har en

högre grad av arbetslöshet än jämnåriga svenska ungdomar, fastän de kan ha ett bättre

utbildningsmönster. Studier visar en diskriminering på arbetsmarknaden när det gäller

arbetskraftsinvandrarnas barn, trots att de har växt upp och skaffat en utbildning i Sverige.

Dessa invandrarungdomar har en högre utbildning än sina föräldrar men även högre än

jämnåriga svenska kamrater, många av dessa ungdomar har arbete under sin

kvalifikationsnivå (Ålund 1996).
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Invandrarnas situation på den svenska arbetsmarknaden har försämrats sedan slutet av 70-

talet. Med den kraftigt ökade arbetslösheten i början av 90-talet fick inte minst

ungdomsgrupperna svårt att få jobb. Detta har i hög grad gällt de unga männen. ”Enligt en

AMS rapport från 1993 är arbetslösheten hos de naturaliserade männen i åldern 20-24 år med

svenskt medborgarskap drygt 30 %. Motsvarande siffra för manliga svenska medborgare i

allmänhet i samma ålder är 19%.” (ibid s7).

Wadensjö menar att siffrorna från arbetskraftsundersökning för 1993 visar att

arbetslöshetsandelen är ännu högre för många ungdomar med utländskt medborgarskap,

ungefär 40% av männen är arbetslösa i ålderskategorin 20-24 år. Kvinnornas situation inom

samma kategori är att hälften av kvinnorna med utländskt medborgarskap står utanför

arbetsmarknaden (Ålund, 1996 s.7). Detta kan bero på att de förknippas med brott och

värstingssammanhang Dessutom har de växt upp i förortsområden, där många kommer från

arbetarhem och det ger en ”negativ klang” (Ålund, 1996).

Men allra svårast har nyanlända flyktingungdomar för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten bland flyktinginvandrarnas barn är betydligt större än bland

arbetskraftsinvandrarnas. ”Svenska arbetsgivare tenderar att föredra svenska sökande framför

invandrare. Orsakerna kan vara fördomar och diskriminering utifrån etnicitet, men kanske

oftare okunskap och rädsla för det främmande, sägs det i en AMS-rapport från 1993 (Ålund,

1996 s.8).

Invandrarungdomar arbetar ofta inom serviceyrken, eftersom deras föräldrar finns där och de

därmed relativt lätt kan få ett arbete. Detta gäller framförallt invandrarungdomarna som inte

kan så bra svenska. En del vill börja jobba tidigt för att kunna försörja sig, många ungdomar

arbetar t ex på hamburgerbarer eftersom de anställer ungdomar under 18 år. Många

invandrarungdomar som saknar ett fungerande språk tycker att det är jobbigt att plugga vidare

på gymnasieskolans teoretiska program, de som ändå fortsätter väljer istället

yrkesförberedande program. Svenska ungdomar har språket med sig (Ålund, 1996).

Förklaringarna till att nyanlända invandrarna numera har svårt att klara den egna försörjningen

är flera. En del hänger samman med förändringar på arbetsmarknaden och nya krav på

arbetskraften. En annan förklaring är att invandringen har förändrats. Arbetskraftinvandrarna

har ersatts av flyktingar, som kommit från mer avlägsna områden än tidigare. Dessa har
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antagits vara mer avvikande ifråga om levnadssätt, attityder och värderingar och har svårare

att ta till sig det specifikt svenska (Schröder och Vilhelmsson, 1999).

I en undersökning av Schröder/Vilhelmsson har en fråga vilken betydelse utländsk bakgrund

har för just ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Resultatet visar att samtliga grupper

ungdomar med utländsk bakgrund visar en högre sannolikhet att göra något annat än att

arbeta. Sannolikheten ökar ju kortare tid ungdomarna vistats i Sverige. När de också förde in

ursprungsland och jämförde kulturellt avstånd blev sannolikheten högre för att ungdomar med

bakgrund från Asien, Afrika och Latinamerika skulle stå utanför arbetsmarknaden än

ungdomar från Europa, Nordamerika och Oceanien. Schröder/Vilhelmsson såg skillnader i

familjebakgrund som en avgörande betydelse, eftersom det visade sig att ungefär hälften av

ungdomarna med helsvensk bakgrund kom från tjänstemannafamiljer, jämfört med en

tredjedel av ungdomarna med utländskbakgrund (Schröder och Vilhelmsson, 1999 s.13-14).

Slutsatsen som författarna drar är att det de kallar ”Sverigespecifikt humankapital” och

kunskaper i svenska språket har betydelse för ungdomars etablering på arbetsmarknaden, men

att dessa faktorer inte räcker som förklaring. Diskriminering och skillnader i ungdomarnas

egna val spelar in (Schröder och Villhelmsson, 1999).

Studier gjorda av Wadensjö (1995) visar att andra generationens invandrare generellt sett är

överrepresenterade både i gymnasieskolan och på universiteten. Även en undersökning som

Eriksson och Jonsson gjort, visar att invandrarungdomarna generellt sett har en större tendens

att fortsätta till teoretiska studier jämfört med andra elever med liknande social bakgrund.

Detta kan eventuellt förklaras av att arbetskraftsmigranterna kom till Sverige med drömmar

om att göra karriär för sin egen del, men också hade stora förhoppningar om en ljus framtid

för sina barn. De skulle ge barnen allt som de saknade och då framförallt en utbildning

(Ålund,1996).

Studier gjorda av Ålund visar att invandrarungdomarnas ”studiekarriärer” skiljer sig när det

gäller de som är födda i utlandet och de som är födda och uppvuxna i Sverige.

Arbetskraftsinvandrarnas barn är överrepresenterade både i gymnasieskolan och högskolan.
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Ålund vill peka på ungdomarnas sociala bakgrund som viktigare än deras etniska tillhörighet,

när man vill förklara andelen som går vidare till högre studier (SOU 1996:143).

Både arbetskraftsinvandrare och senare anlända flyktingfamiljernas ungdomar står inför stora

svårigheter på arbetsmarknaden. ”Men det är nog den aktuella situationen på 1990-talet, där

nyanlända invandrare hamnar i ett ännu mer påtagligt utanförskap som gör att situationen

känns allvarlig ”(SOU 1996:143, s154). Många nyanlända invandrarungdomar avstår från

utbildning, eftersom de ser den som meningslös, de blir ändå betraktade som underlägsna och

utestängda från samhället. Invandrare ses som ett problem i samhället. Invandrarna tycker inte

att det är någon idè att lägga energi på att studera och försöka att ta sig fram, de kommer ändå

ingenstans (SOU 1996:143).

En studie gjord av Roger Andersson vid Uppsala Universitet visar att vårt samhälle håller på

att segregeras mer och mer, vilket betyder att man måste vidta snabba åtgärder. Den svenska

invandrar- och integrationspolitiken har enligt honom havererat och efter den ekonomiska

krisen i början på 1990-talet har uppdelningen ökat mellan svenskar och invandrare i

bostadsområden och på arbetsmarknaden. Klyftan mellan svenskar och invandrare har växt,

man kan se en halvering av sysselsättningen i många invandrartäta förorter som Fittja,

Rinkeby och Rosengård. Ett extremt bostadsområde utgör Herrgården i stadsdelen

Rosengården i Malmö där förvärvsfrekvensen 1997 bara var åtta procent. I Herrgården bor

många med utländsk bakgrund (94%) och andelen med socialbidrag är hög (95%) (Dagens

Nyheter 19990221 s. A9).

Vi kan således se att invandrarna slås ut mycket hårdare av arbetslösheten än andra grupper.

Arbetslösheten i många miljonprogramsområden är tio till tolv procent. Studien visar att

segregationen mellan svenskarna och invandrarna finns i hela landet och åtskillnaden är störst

i storstäderna. Många invandrare har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, som för många

är en väg in i det svenska samhället. I miljonprogramsområden i Stockholm bor mer än 100

nationaliteter. Gemensamt för dessa områden är glesheten på etniskt svenska hushåll.

Undersökningen åskådliggör också att svenskfödda oftare flyttar från miljonprogramområden

när de har nått en viss inkomstnivå. Invandrarna stannar eftersom språket och det sociala

nätverket har större betydelse för många invandrare (ibid).
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6.6 Språket, en förutsättning för integration

Att människor har ett fungerande språk känns som en självklarhet för de flesta i Sverige.

Språket är integrerat med den egna individen och den egna identiteten, det känns därför

främmande att börja fundera vad vi använder språket till. Språket har en avgörande betydelse i

människans liv. Språket fyller många funktioner. Först och främst är språket ett

kommunikationsmedel, men språket har också en social och kulturbärande funktion. Eftersom

språket speglar de förhållanden och villkor en grupp lever under, saknar många människor

som nyligen invandrat ord eller uttryck som står för företeelser i det svenska samhället t ex

sjukpenning, marginalskatt, fackförening eller mödravårdscentral. Språket är en viktig del i

kulturen och när man lär sig ett nytt språk får man även kunskap om landets kultur. Språket är

vägen till kunskap och ett sätt att upprätthålla våra sociala relationer. Människor som talar

samma språk får en gruppkänsla och de som inte talar detta språk känner sig utanför

(Winfridsson, 1981 s.79).

Forskning visar att undervisningen av en elevs första språk, liksom undervisning i svenska

som andra språk är direkt avgörande för hur barn och ungdomar med invandrarbakgrund ska

kunna tillgodogöra sig och få möjlighet att lära sig god svenska och få ”lika tillgång till

utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar”. En fördel är om

undervisningen i hemspråk stödjer och underlättar inlärning av det svenska språket. Skolan är

viktig för barn och ungdomar. Skolutbildningen är av stor vikt för barn med

invandrarbakgrund där skolan står för den enda möjligheten att inhämta de kunskaper och

erfarenheter som är nödvändiga för att få en plats i det svenska samhället (SOU 1996:143).

En stor del av ungdomar med invandrarbakgrund lever till stor del i enspråkiga miljöer eller i

miljöer där det finns få människor med svenska som modersmål. Skolan blir deras första och

ibland enda möjlighet att lära sig svenska. Men de har dåligt utgångsläge, eftersom de inte fått

tillgång till språkträning i förskolan eller kontakt med barn och vuxna som pratar svenska. Ett

annat problem är att det inte finns ”svenska ” klasser i invandrartäta områden utan blandade

klasser med elever från olika språkgrupper som pratar dålig svenska. I ungdomarnas
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närområden får de ej tillgång till en tillräcklig språkutveckling, många ungdomar talar bara sitt

hemspråk i sina hem och de umgås bara med kamrater med samma hemspråk. De får inte den

språkutveckling som de behöver (ibid).

Många invandrarungdomar skapar ett nytt språk, där de medvetet pratar med brytningar och

felaktiga betoningar. Vi ser en tendens av detta blandspråk utvecklas av etniskt sammansatta

ungdomsgrupper i invandrartäta stockholmsförorter bl a i Rinkeby dvs Rinkebysvenska. En

del forskning ser Rinkebysvenskan som ett konstruktivt uttryck för social och kulturell

kommunikation. Det är deras sätt att relatera sig till den svenska kulturen (Ålund, 1991 s. 19-

20). En del skolor i invandrartäta områden försöker att lösa språkproblemet. Man försöker att

använda sig av resurserna när det gäller svenska som andra språk så mycket som möjligt.

Målen för all undervisning av invandrareleverna har sedan länge varit att främja aktiv

tvåspråkighet. Med beslut av riksdagen under 1970-talet fick skolorna att införa

hemspråksundervisning (SOU 1996:55).

Det integrerade samhället kräver också att alla invånare skall kunna kommunicera med

varandra och därför behövs naturliga mötesplatser, som skolor, arbetsplatser, bostadsområden

och föreningar, där människor av olika etnisk och social bakgrund kan träffas. Svenska är vårt

gemensamma språk och med hjälp av det kan vi kommunicera med varandra, oavsett vilka

andra språk vi behärskar. Språket ger makt och möjliggör ett aktivt deltagande i den

demokratiska processen. Genom språket får alla kunskap om gemensamma rättigheter

skyldigheter och möjligheter i samhället (SOU 1996:55).

Många barn och ungdomar, som växer upp i Sverige idag med en annan kulturell bakgrund

och ett annat modersmål än svenska och som går i svensk skola, borde kunna ge det svenska

samhället ett värdefullt tillskott av kunskaper och erfarenheter. I framtiden kommer Sveriges

befolkning till stor del att vara två eller flerspråkiga med en kulturell kompetens, som kan

bidra till en djupare förståelse för andra länders kulturer och deras sätt att leva (SOU

1996:143).
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7. Slutdiskussion

Uppsatsen bygger på litteraturstudier. Ålund, Sernhede och Rojas trycker på ett kulturellt

perspektiv, där de vill betona sociala och strukturella orsaker till utanförskap och

marginalisering.

Gemensamt för de författare som jag tar upp är att de lyfter fram de svårigheter som

invandrarungdomarna möter i sitt arbete att konstruera en identitet och att vinna erkännande i

det svenska samhället. Det som jag ser som skrämmande är att de som växer upp i

segregerade boendemiljöer känner sig främmande  för samhällets dominerande kulturella

normer och värderingar. Sernhede och Rojas nämner de svårigheter som många unga

invandrarmän upplever i sin segregerade situation, när de känner sig ovälkomna i samhället

genom rasism, diskriminering osv. Sernhede och Rojas menar att det finns risk för att

invandrarungdomar försöker att vinna respekt och erkännande genom att utföra våld och

brottslighet.

Slutsatserna måste anses vara allmängiltiga, eftersom de var för sig genomfört omfattande

undersökningar och dragit liknande slutsatser. När det talas om invandrarungdomar är det

oftast unga män som avses. Flickor med invandrarbakgrund är tyvärr en bortglömd grupp

inom forskningen. Dock har Ålund valt att intervjua invandrarflickor i Stockholmsförorter.

Ålund menar att bland invandrarfamiljer så kontrolleras flickorna mer än pojkarna. Det är inte

ovanligt att invandrarflickor tillägnar sig dubbla roller, en som passar i hemmet och en som

passar bland kamraterna. Invandrarflickor har svårare att etablera gränsöverskridande

relationer.

Studierna visar att för en del invandrare har etniciteten stor betydelse och man väljer att bejaka

sin identitet och underkasta sig ett grupptryck; men att betona etniciteten är samtidigt att

blicka tillbaka. För andra, kanske för flertalet invandrare, har det inte varit aktuellt att utveckla

en etnisk särkultur. De har kommit som individer och det är som individer de skapat sig en ny

tillvaro i Sverige.

Uppsatsen visar att den ekonomiska, sociala och kulturella miljö som ett barn växer upp i, på
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många sätt är avgörande för möjligheterna att få ett gott liv. I miljonprogrammens

bostadsområden finns få svenska barn och ungdomar som kan hjälpa till att utveckla

invandrarbarnens svenska språkkunskaper. Segregerade bostadsområden leder till segregerade

skolor, vilket i sin tur leder till att invandrarungdomarna har få möjligheter till social

integration, eftersom många skolor har få svenskspråkiga barn. Genom valfrihet och friskolor

kan segregeringen och den etniska uppdelningen mellan olika skolor öka. Stadsplaneringen i

städerna borde verka för att underlätta kommunikationerna mellan olika stadsdelar.

Planeringen av bostäder, arbetsplatser, vägar och andra infrastrukturinvesteringar skall göras

så att investeringarna bidrar till att jämna ut levnadsvillkoren mellan olika delar av staden.

Tillgången på kommunal och privat service i ett bostadsområde har stor betydelse för

stadsdelen. Målet måste vara att dels möjliggöra för alla människor inklusive invandrare att

bosätta sig i alla delar av staden, dels att göra det mer attraktivt att bosätta sig i stadens

ytterområden.

Segregationen är ett uttryck för den ojämlikhet som finns i samhället och som riskerar att

föras vidare till nästa generation. När de sociala spänningarna blir tillräckligt starka i

samhället kommer över- och medelklassen att tvingas ägna allt mer resurser åt att skydda sig

och sin egendom. Jag menar att starkt segregerade städer också är mycket slutna och

övervakade samhällen.

Jag ser en begynnande tendens liknande det som sker i USA med ”Gates community”, där en

viss kategori människor stänger in sig inom sina områden för att skydda sig mot andra

människor, till sin hjälp hyr de in privata vaktbolag.

Tveklöst brottas många förorter med stora problem, men det finns inte bara en berättelse om

miljonprogrammet, det finns många eftersom dessa samhällen via sin ”annorlundahet” har

något betydelsefullt att säga om Sverige i vår tid (Ristilammi, 1998).

Invandrarrelaterade frågor, däribland den etniska bostadssegregeringen står sedan länge högt

på den politiska dagordningen. En nytillsatt invandrarpolitisk kommitté ska utreda

invandrarnas levnadsvillkor i storstadsområden och ansvara för dessa frågor.

Invandrarpolitiska kommittén har i uppdrag av regeringen att göra en omfattande översyn av
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den nuvarande invandrarpolitiken. Direktiven är att Sverige bör försöka att utforma en

integrationspolitik som gynnar alla grupper i samhället. De olika etniska grupperna måste få

ett inflytande i utformningen av denna politik. De grupper som idag är segregerade och

utanför, bör få en större delaktighet vid besluten. Sveriges institutioner och maktstrukturer

måste förändras, de motsvarar inte längre vad som räknas till det nya Sverige. Man måste

betrakta invandrarna och deras barn som subjekt och inte som objekt.

Mot slutet av 1980-talet blev det allt vanligare att använda begreppet integration.

Invandrarpolitiken kallas ibland integrationspolitik och invandrarfrågor blir integrationsfrågor.

Integration används när man beskriver situationen för invandrare på arbetsmarknaden. En

absolut jämlikhet existerar inte och valfriheten har sina begränsningar. Invandrarna bör inte

göras till objekt genom att använda uttrycket ”integrera invandrare” eller ”integration av

individer”. Stat och kommun kan bara ge individer- infödda eller invandrare bra

förutsättningar att lyckas i livet. För det första är det individen, familjen eller gruppen som

själv medvetet eller omedvetet väljer att låta sig integreras. Samhället ska sträva efter att

erbjuda sina medborgare jämlika levnadsvillkor med lika stora möjligheter att utvecklas och

förverkliga sina livsprojekt. I ett modernt och civiliserat samhälle är det en självklart och en

mänsklig rättighet att kunna uttrycka en kulturell eller etnisk identitet (SOU 1996:55).

Integrationspolitiken handlar inte bara om flykting- och invandrarfrågor och om relationen

mellan etniska grupper. Frågan berör oss alla eftersom det i grunden handlar om vilket

samhälle vi vill ha. Jag menar att i politiken och i många andra sammanhang uppfattas

invandrarna ofta som en särskild kategori invånare. Det är tråkigt att man oftast betecknar

invandrarungdomarna som en homogen grupp, när det i själva verket är en mycket heterogen

grupp. De delar förstås i många avseende liknande sociala livsvillkor av kulturell

marginalisering, men deras personlighet ger dem möjlighet att forma sin ”egna” identitet och

deras livskarriärer blir så att säga individuella. De är föremål eller ”målgrupp” för vad som

betecknas som invandrarpolitik eller integrationsprocesser och i förlängningen betyder det att

dessa ungdomar särbehandlas. Detta försvårar invandrarungdomarnas integration i samhället.

De skulle vinna på att istället bli behandlade som övriga svenska ungdomar.

Jag tycker att det är helt missvisande att kalla människor som är födda i Sverige för
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invandrare. Uttrycket borde endast användas när det gäller människor som flyttar in i landet.

Jag tycker att det är beklagligt att invandrarungdomar inte får större och mer positiv

uppmärksamhet i massmedia, istället målas en bild av invandrarungdomarna som

”invandrarvärstingar”. Många invandrarungdomar skulle kunna fungera som bra förebilder

om de fick mera uppmärksamhet. Massmedias beskrivningar av förhållandena i t ex Rinkeby

och andra invandrartäta områden ses ofta som problematiska och hotfulla, men det har sällan

getts utrymme för dem som bor där att komma till tals.

Ålund nämner att Rinkeby är unikt eftersom de boende har vänt invandraridentiteten till något

positivt, till en tillgång för området. De vet att få svenskar kommer att bosätta sig i Rinkeby.

Man bör sluta diskutera hur olika förortsområden ska försvenskas. Istället ska vi satsa på de

människor som redan bor där. Låt dem berätta om sina erfarenheter och perspektiv för att t ex

förbättra förhållandena i området. Förbättra miljonprogrammets bostadsområden inifrån och

på deras egna villkor. När invandrarna ses som främmande får de problem att integreras.

Synen på ”den andre” har bevarats och präglat svensk kultur. Svensk invandrarforskning har

hittills i stort inriktats mot studier av invandrarnas egen kultur och föreställningen att

invandrarproblem förklaras genom att hitta brister hos invandrarna.

8. Sammanfattning
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Uppsatsen bygger på litteraturstudier som i huvudsak grundas på kvalitativ forskning med

inriktning på ett kulturellt perspektiv, istället för klass eller kön. Ålund, Sernhede, Rojas m fl

betonar sociala och strukturella orsaker till utanförskap och marginalisering. Olika grupper av

ungdomar med utländsk bakgrund, politiker och myndigheter har intervjuats. Författarna

försöker att lyfta fram de svårigheter som invandrarungdomarna möter när de försöker att

forma en egen identitet och vinna erkännande i det svenska samhället.

Många invandrare har rötter i det svenska samhället långt tillbaka i tiden. Andra kom till

Sverige som arbetskraft och en del har fått uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. av förföljelse,

krig eller konflikter i sitt hemland. Man kan dela in invandringen till Sverige i tre skeden. Den

första under 1940-talet genom europeisk flyktinginvandring, sedan kom den europeiska

arbetskraftsinvandringen under 1950-60-talet och därefter utomeuropeisk flyktinginvandring

under 1970-80-talet. Många av dem har kommit till Sverige som barn, andra är födda här.

Flertalet av dessa ungdomar har samma önskan, de vill hålla sina föräldrars kultur levande här

i Sverige. De vill tala deras språk och bevara deras traditioner, vilket de enligt svensk lag har

rätt till. I praktiken kan dock valet av en annan kultur och ett annat främmande modersmål

medföra svårigheter i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Den etniska boendesegregationen beror dels på den svenska bostadspolitiken, dels på

invandrarnas egna val av bostad. Ofta väljer invandrarna att bosätta sig i redan invandrartäta

områden, de vill bo nära likasinnade landsmän. Invandrartäta bostadsområden är ofta delar av

miljonprogrammet. Miljonprogrammet byggdes under 1965 -74 för att täcka den ökade

efterfrågan på bostäder. Nu förknippas bostadsområden ofta med trista och stela höghus som

ger en otrivsam boendemiljö. Det är där som invandrarna lättast kunnat få bostad, sedan blir

deras barn ofta kvar där.

Invandrarungdomarna lever i segregerade och marginaliserade boendemiljöer i förorterna.

Dessa förorter ses ofta som bostadsområden med hög andel utländsk befolkning, fattiga och

problemfyllda. Men många invandrarungdomarna trivs i förorterna och här utvecklas en ny

gemenskap.

Bland ungdomar i multietniska förorter möter vi en medvetenhet om ett gemensamt

utanförskap och nya former för social mobilisering som går tvärs över bondemiljöer och
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etnisk tillhörighet. Utanförskapet och känslan av att vara avvikande, tillsammans med att de

inte kan göra sig förstådda, gör att våldet ligger nära till hands. Boendesegreationen bidrar

också till att ungdomarna dras till varandra och bildar gäng. Invandrarungdomarna försöker

vinna respekt och erkännande genom att utöva våld. Många av invandrarungdomarna upplever

identitetskonflikter. De finner svårigheter att konstruera en egen identitet och att vinna

erkännande i det svenska samhället. Invandrarungdomarna sluter sig samman i en

gruppsolidaritet-identitet. Gänget blir en viktig del i detta.

Idag finns det tydliga gränser som löper genom stadsrummen. Gränser som inte bara kan

förklaras av den socio-ekonomiska segregeringen. Språket är en viktig del i

integrationsprocessen. Det är viktigt för barnen och ungdomarna att ha tillgång till språket för

att de så småningom ska kunna hävda sig i samhället, utbilda sig och utvecklas. Klena

kunskaper i det svenska språket tillsammans med ett avvikande levnadssätt och utseende

resulterar i svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden.

Språket möjliggör den kommunikation som är en förutsättning för möten mellan människor

och utbyte av erfarenhet och kunskap. Möjligheten att erhålla ett arbete spelar mycket stor roll

för integrationen i samhället, inte minst för ungdomar. Att ha ett arbete ökar förutsättningarna

för stärkt självkänsla och ökad samhörighet. Med en ökad integration i samhället kan

människors kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara och känslan av ansvar för det

gemensamma blir en självklarhet. Men så länge många ”invandrare” är utestängda från

arbetsmarknaden och många andra sociala kontaktytor, kan man inte heller räkna med någon

enkel och snabb integration.

Möjligheterna till en mer individualistisk storstadslivsstil beror självklart på i vad mån

invandraren känner sig hemma i det svenska samhället. I stället kan det bli tvärtom, att man i

en utsatt situation har mer nytta av etniska strategier där familjen, släkten och gruppen utgör

de relevanta hållpunkterna.

Trots allt så är det ungdomarna, mer än föräldragenerationerna, som försöker att överbrygga

motsättningarna mellan ”invandrarna” och ”svenskarna”. Sernhede och Ålund pekar t ex på

musikens betydelse för att bilda ungdomsstilar som kan fungera som en brygga mellan

grupperna. Nya kreativa förhållningssätt och livsstilar tycks ligga till grund för framväxten av
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en ”synkretisk kultur”. Det vill säga en kultur som till stor del införlivar föräldrars etniska

identitet, normer och värderingar och samtidigt utvecklar en samhörighet med människor och

förhållanden i invandringslandet. Ungdomar vill via kulturella uttryck hitta en arena där de

kan kommunicera och bli synliga. Framväxten av nya synkretiska livsstilar ger hopp för

framtiden. Det mångkulturella betraktas ofta av dessa ungdomar som ett naturligt tillstånd.

Ungdomarna känner sig inte alls kluvna, de bygger broar mellan olika kulturer. Ålund

uttrycker det så att ungdomarna som växer upp i mångetniska miljöer utvecklar en

gränsöverskridande livsform som kallas en ”synkretisk kultur”.
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