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Abstract

The main purpose of this essay was to find out how the conception of integration is described and
used by five “white collar workers” employed by the city of Malmö. We wanted to examine how
they define integration, who they view as target groups, which factors they find important for
peoples possibilities to be integrated and what visions they have for Malmö in the future. This was
made through qualitative interviews. When we constructed the questions for our interviews we used
a theoretical perspective on class as a background, along with a document for integration adopted
by the city council of Malmö.

The analysis was then made from a perspective of class, based on theories by Karl Marx, Max
Weber and Pierre Bourdieu. Our main conclusion was that this approach often was missing in the
reasoning of our respondents. Instead they many times emphasize individual explanations to what
we look upon as structural problems.
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1. Inledning

Ordet integration är ett av vår tids mest använda och omdiskuterade begrepp. På grund av detta,

eller kanske till och med just därför, är begreppet både mångtydigt och flerdimensionerat. Något

som mer sällan diskuteras är vad det egentligen betyder och vem det omfattar. För oss som har ett

brett samhällsintresse, så är integration ett väldigt tacksamt ämnesval till en c-uppsats.  Just

begreppets vaghet och frekventa förekomst var det som lockade oss mest vid vårt val av ämne.

Dessutom känns ämnet integration i högsta grad relevant för blivande socionomer. Under de senaste

åren har det tillkommit både som valbar kurs och som ett obligatoriskt inslag i det övriga

kursutbudet. Detta hänger naturligtvis samman med utvecklingen i samhället i stort.

Begreppet integration har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till de klassiska

sociologerna. För dem var utgångspunkten alla människors gemenskap och samhällets struktur. På

grund av förändrade migrationsströmmar, främst under 1900-talets senare hälft, har diskussionen

allt mer kommit att handla om människor med utländsk bakgrund och hur de ska inlemmas i

majoritetssamhället. Begreppet har alltså gått från ett övergripande samhällsperspektiv till att allt

mer fokuseras på endast en del av befolkningen.

I dagens debatt är integration ett sådant ord som alla har tagit till sig och använder friskt, oavsett

politisk tillhörighet, utan att närmare definiera vad de ger ordet för innebörd. En liknelse kan göras

med begreppet feminism som har gått från att vara ett smalt, kontroversiellt begrepp till att nu vara

något som alla tar ställning för. På grund av att ord som integration och feminism används av

människor med vitt skilda ideologiska utgångspunkter, så krävs idag ett tydliggörande av vad som

avses med begreppen, för att de ska vara meningsfulla att använda.

Den förförståelse vi haft när vi inlett arbetet med denna uppsats grundas till stor del i den aktuella

debatt som vi berört ovan. Som engagerade människor och som studenter vid en

samhällsvetenskaplig institution har vi både följt och tagit del av diskussionerna kring integration,

både på ett lokalt och nationellt plan. Som boende i Malmö, en stad med en stor andel invandrare

och därmed en i allra högsta grad levande debatt kring ämnet, har vi kanske dessutom exponerats

extra mycket. Under många år har integration varit en prioriterad politisk fråga i Malmö Stad och

1999 antog kommunfullmäktige en åtgärdsplan för att främja integrationen. När vi studerade denna

plan fann vi att man inte enbart fokuserar på etnisk integration utan även nämner social och
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ekonomisk integration, vilket innebär att åtgärdsplanan riktar sig till alla Malmöbor, oavsett

ursprung. Mot bakgrund av dels denna åtgärdsplan för integration, dels dagens integrationsdebatt

som vi tycker fokuserar nästan uteslutande på etnicitet, ville vi undersöka hur de som är anställda

för att arbeta med dessa frågor i Malmö Stad resonerar kring begreppet. I vår förförståelse ingick

också att vi har en uppfattning av att fokuseringen på invandrare i integrationsdebatten gör att man

missar aspekter av människors livssituation som kan vara mer relevanta än i huruvida de har sitt

ursprung i Sverige eller ej. Med dessa aspekter avser vi framför allt klass- och könstillhörighet.

1.1 Problemformulering

Vi har velat undersöka hur begreppet integration används. För att göra undersökningen överskådlig

har vi begränsat oss till Malmö Stad och till hur den grupp som kategoriseras som tjänstemän

förhåller sig till och använder begreppet.

Klass- och könsaspekten anser vi går hand i hand och för att få fram ett så intressant och tydligt

resultat som möjligt ur en studie av det här slaget borde man anlägga båda perspektiven på

problemet. På grund av uppsatsens omfång och vår begränsade tid har vi emellertid varit tvungna att

rikta in oss på endast en av aspekterna. Valet föll då på klass.

1.2 Syfte

Vårt syfte är att undersöka hur tjänstemän med ansvar för integrationsfrågor i Malmö förhåller sig

till begreppet integration samt betrakta detta ur ett klassteoretiskt perspektiv.

1.3 Frågeställningar

- Hur definierar respondenterna begreppet integration?

- Vilken eller vilka målgrupper anser de att man bör rikta in sig på i integrationsarbetet?

- Kan de se några faktorer, hos individen eller samhället, som har betydelse för möjligheten till

integration?

- Kan man mäta integration och i så fall genom vilka variabler?

- Vad är målet med integration och hur anser de att detta ska uppnås?

- Hur förhåller sig respondenternas svar till våra valda teorier?

- Hur ser Malmö Stads åtgärdsplan för integration ut ur ett klassteoretiskt perspektiv?
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2. Metod

Vi har under perioden 2003-04-17 till 2003-04-29 genomfört intervjuer med fem personer som

arbetar med integration i Malmö Stad. Fyra av personerna arbetar med integration i stadsdelarna

som ingår i Storstadssatsningen, den femte har en samordnande funktion kring dessa frågor för hela

Malmö Stad. Vi har valt att låta våra intervjupersoner vara anonyma. Detta för att vi inte undersöker

vad de som personer tycker om våra frågeställningar, utan vad personer med deras arbetsuppgifter

anser vara viktigt. Således spelar inte deras namn någon roll, endast deras befattning.

Med utgångspunkt i vårt val av teori samt i Malmö Stads åtgärdsplan för integration konstruerade vi

en intervjuguide1 med fyra rubriker eller teman som vi ville att alla intervjupersonerna skulle föra

ett resonemang kring. Vi har därmed gjort vad Bengt-Erik Andersson2 kallar för halvstrukturerade

intervjuer. Detta var den metod som vi fann bäst skulle hjälpa oss att besvara våra frågeställningar.

Att till exempel använda en kvantitativ metod i form av postenkäter hade varit ett för onyanserat

verktyg i vår undersökning.

Att utgå från en för alla intervjuer gemensam intervjuguide har främst två fördelar; för det första ger

det en viss struktur i intervjusituationen, för det andra möjliggör det jämförelser mellan de olika

intervjuerna då samtliga har resonerat kring samma frågeställningar. Vi var försiktiga med att

formulera allt för många följdfrågor då risken fanns att samtalet i så fall skulle bli väldigt låst kring

dessa och möjligheten till vidare utveckling av intervjupersonernas resonemang i större utsträckning

riskerade att gå förlorad.

Målet med intervjuerna var att se hur tjänstemän som arbetar med integration resonerar kring

begreppet integration, så att vi sedan i enlighet med vårt syfte kunde analysera deras svar utifrån

våra valda klassteorier. Vi har försökt att inte göra våra frågor ledande och därför är de inte ställda

direkt om klass. Detta motiverar vi med att vi ville undersöka om intervjupersonerna själva skulle

nämna klass som en faktor som är intressant i sammanhanget. Istället har vi ställt frågor av allmän

karaktär kring integration, vilka målgrupper som bör arbetas med i integrationsarbete, vilka faktorer

som intervjupersonerna tror påverkar en människas förutsättningar att bli integrerad och på andra

sätt resonerat kring integrationsprocessen. På så sätt har vi undersökt intervjupersonernas

                                                
1 Se bilaga 1
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förhållningssätt till klassaspekten, både i de fall de nämnt fenomenet och då de inte nämnt det.

Oavsett vilket har svaren varit intressanta och användbara för oss i vår analys.

De fyra teman som vi konstruerade vår intervjuguide utifrån hade främst funktionen av att ge våra

frågor struktur i intervjusituationen. Vi upplevde det enklare att gruppera frågorna jämfört med att

ha alla 18 frågorna skrivna rakt upp och ner efter varandra. När vi sedan redovisar vårt insamlade

material i uppsatsen utgår vi från sex andra teman. Dessa framarbetades efter att empirin var

inhämtad och utgör enligt oss de viktigaste delarna av vad vi fått fram.

Under samtliga intervjuer har vi båda två närvarat, men vi har turats om att vara den som ställer

frågorna. Intervjuerna har vi spelat in på band och sedan transkriberat ordagrant. En fördel med att

använda bandspelare under intervjuerna är att det annars nödvändiga behovet av att anteckna

försvinner, vilket gjort att vi kunnat hålla fokus på den pågående intervjun. En annan fördel är att vi

fått helt andra förutsättningar att i efterhand mer detaljerat analysera de genomförda intervjuerna.

Att använda sig av bandspelare är dock något som kan problematiseras. Det kan tänkas att det

faktum att intervjun spelas in på band, gör att intervjupersonen upplever en viss obehagskänsla och

inte vill svara helt öppet. Eftersom samtliga våra intervjupersoner är tillfrågade och godkände att vi

använde oss av bandspelare, så väljer vi att bortse från denna potentiella nackdel. Vidare

presentation av intervjupersonerna och intervjusituationen återfinns i den del av uppsats som

avhandlar intervjumaterialet.

Vid användningen av vår primärdata, intervjumaterialet, i uppsatsen så har vi redigerat bort vissa

ord ur citaten. Detta är endast talspråksord som ”ju”, ”liksom”, ”så” och liknande. Vi anser inte att

det påverkar innehållet i materialet och fördelen är att texten blir lättare att ta till sig för läsaren.

2.1 Urvalsprocess

När vi bestämt oss för att använda intervjuer som metod återstod arbetet med att bestämma vem vi

skulle intervjua. Vi funderade kring experter, politiker, tjänstemän, polis och invandrare. Efter en

del avvägningar föll valet på att intervjua tjänstemän, då det är de som verkställer politikers beslut

och vars inställning vi anser färgar av sig på resultatet i ganska stor utsträckning. Vi tycker också att

det hos politiker finns ett större visionärt tänkande, vilket tillhör deras roll, medan tjänstemän

                                                                                                                                                                 
2 Andersson Bengt-Erik, ”Som man frågar får man svar –en introduktion i intervju- och enkätteknik”. Rabén Prisma,
Kristianstad 1994
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arbetar på fältet. När vi kommit fram till att det var tjänstemän i Malmö Stad vi ville intervjua,

vände vi oss till stadskontoret. Genom att fråga efter tjänstemän som ansvarade för

integrationsarbetet kom vi i kontakt med två personer som innehar befattningen

planeringssekreterare. Av dessa valde vi att endast intervjua den ene, detta på grund av den andre

personens politiska engagemang och förtroendeuppdrag i Malmö Stad. Anledningen till att vi valde

bort en möjlig intervjuperson på grund av dennes politiska engagemang är att vi var rädda att vi då

skulle ha frångått syftet. Vi befarade dessutom att personens politiska engagemang och ansvar

alltför mycket skulle ha färgat hans åsikter som tjänsteman och att det skulle vara svårt att hålla isär

rollerna. Vi hade trots allt medvetet valt bort att intervjua politiker.

För att finna fler intervjupersoner tog vi kontakt med de fyra stadsdelar som ingår i

storstadssatsningen och som således arbetar extra mycket med integrationsfrågor. Där frågade vi

efter personen i respektive stadsdel som kunde anses som ansvarig för integrationsfrågor, på detta

sätt fick vi fram de övriga fyra personer som vi slutligen intervjuade. I tre av de fyra stadsdelarna

blev vi direkt hänvisade till de personer som vi också fick att omgående tacka ja till intervjuerna, vi

behövde alltså inte ”gräva” mer än vad som nämnts ovan. I en av stadsdelarna var det emellertid så

att vi först blev hänvisade till en person, som inte ansåg sig ha tid att ställa upp. Hon skickade oss

därför vidare till en person som enligt hennes uppgift delade befattningen med henne. Det var också

denna som blev intervjuperson för den stadsdelen. Vi är ganska säkra på att personen som inte hade

tid att ställa upp har innehaft befattningen längre än den person som ställde upp. Mot bakgrund av

detta kan man spekulera kring hur annorlunda svaren sett ut om vi fått personen vi först talade med

att ställa upp. Emellertid anser vi inte detta faktum ha någon betydelse för syftet, det är trots allt så

att även den person som ställde upp på intervjun arbetar med integrationsfrågor.

2.2 Validitet och reliabilitet

Det finns många faktorer som kan påverka validiteten i en samhällsvetenskaplig undersökning.

Conny Svenning3 tar bland annat upp frågornas konstruktion, intervjusituationen och

respondenternas öppenhet, som något som kan påverka hur valid en undersökning är. Med validitet

avses förmågan att mäta det som undersökningen utger sig för att göra. Vi har hela tiden haft vårt

syfte i åtanke när vi utformade undersökningen och anser att våra frågeställningar ligger väl i linje

med syftet.

                                                
3 Svenning Conny, ”Metodboken”. Lorentz Förlag 1996
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Hur reliabel en undersökning är bestäms av hur mätningarna utförs, hur pålitlig informationen är.

Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang4 har en undersökning hög reliabilitet om flera

forskare kan göra samma undersökning och komma fram till samma resultat, eller om samma

forskare kan göra om undersökningen vid två tillfällen med lika utfall. Vår undersökning är

genomförd i Malmö och i det perspektivet så tror vi att undersökningen har hög reliabilitet. Vi tror

dock inte att våra resultat är direkt generaliserbara till andra orter. Malmö är en speciell stad med en

speciell situation och det är troligt att det påverkar hur de som arbetar med integration i Malmö ser

på fenomenet. Vi upplever även att de svar vi har fått fram liknar hur debatten i allmänhet går kring

ämnet integration, vilket gör att vi anser dem vara trovärdiga.

3. Malmö stads åtgärdsplan för att främja integration

Kommunfullmäktige i Malmö antog 1999-12-16 ”Åtgärdsplan för att främja integration i Malmö

stad”. Handlingsplanen är framtagen av Integrationsrådet, en grupp i huvudsak bestående av

Socialdemokrater och Moderater. Tanken är att alla som arbetar inom Malmö Stad, såväl politiskt

som på tjänstemannanivå, skall vara medvetna om åtgärdsplanens syfte och innehåll och arbeta i

enlighet med dess intentioner.

Inledningsvis så ges en beskrivning av deras syn på begreppet integration. De menar att ordet oftast

används ”för att beteckna den utveckling genom vilken människor av annat etniskt ursprung än det

svenska blir delaktiga i samhället. Men integrationen riktar sig i själva verket mot alla människor i

utanförskap. /.../ Integration är både en individuell process och en samhällsprocess och det finns

inga allmängiltiga metoder.”

Vidare tar åtgärdsplanen upp att det finns stora skillnader mellan människor när det gäller arbete,

ekonomiska resurser, tillgång till kultur, sociala nätverk och en god hälsa. Denna typ av

segregation, att olika befolkningsgrupper är åtskilda i samhället, är allvarlig och riskerar att

permanenta utanförskap, arbetslöshet och social utslagning. Denna situation undergräver även

människors möjligheter till demokratiskt inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. Det

finns idag bostadsområden i Malmö där mindre än hälften av de boende kan klara sin egen

försörjning.

                                                
4 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”.
Studentlitteratur, Lund 1997
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Enligt åtgärdsplanen kan bland annat följande faktorer, utan inbördes rangordning, spela stor roll

för en människas förutsättningar för integration i det svenska samhället:

• Avsikten att lämna Sverige eller ej

• Ålder och fas i livet

• Skillnader i religion, familjesyn, könsrollsuppfattning, språk och seder

• Bakgrund när det gäller klass, utbildning och yrke

• Önskan att få leva nära landsmän för att känna sig trygg och få stöd

• Situationen på arbets- och bostadsmarknad

• Omgivningens attityder

• Negativ särbehandling

Den övergripande visionen för Malmö är en stad där alla människor är lika mycket värda och där

mångfalden betraktas som en resurs. Nyckelordet i mötet mellan människor skall vara respekt.

Mångfalden i sig skapar en dimension som är berikande där vi ska se olikheterna mellan oss som

naturliga och självklara, men där även det som vi har gemensamt kommer fram.

Under rubriken ”åtgärder” finns målsättning och indikatorer på förväntade resultat angivet för tre

områden. För barn och ungdom är målet att ”...alla barn i Malmö skall få en god uppväxt och

likvärdiga möjligheter till utbildning och ett framtida arbete”. Grundskolornas resultat, vilket bland

annat kan avläsas i de nationella proven, ska förhoppningsvis uppvisa mindre skillnader mellan

olika skolor än idag. En annan indikator på att det går bättre för barn i skolan är om fler lämnar

grundskolan med fullständiga betyg och om avhoppen från gymnasiet minskar.

För arbete och sysselsättning är målet att ”...alla människor, oavsett social och etnisk bakgrund,

skall på likvärdiga villkor ha tillgång till arbetsmarknaden eller beredas meningsfull

sysselsättning”. Ökad förvärvsfrekvens och ökat nyföretagande bland Malmös invånare är sådant

som nämns som indikatorer på framgång inom området arbete och sysselsättning. Även en ökad

andel anställda med utländsk bakgrund i kommunens verksamheter är något som lyfts fram.
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Det tredje området är insatser mot diskriminering och rasism. Målsättningen är där att

”...främlingsrädsla, diskriminering, främlingsfientlighet och rasistiska yttringar skall försvinna”.

Detta är något som ska mätas i regelbundet återkommande attitydundersökningar med fokus på

inställning till etnisk mångfald i arbetsliv och boende.

4. Bakgrund

4.1 Begreppet integration

Som vi nämnt i inledningen är begreppet integration både mångtydigt och flerdimensionellt. Men

trots dess ursprungliga breda användningsområde har begreppet under de senaste årtiondena i

Sverige alltmer kommit att förknippas med invandringen. 5 Det är idag ett ord som de flesta, inte

minst politiker, har lätt att ta till sig och ta ställning för. Emellertid har vi funnit att även om det

finns många olika tolkningar av begreppet så finns det ett begrepp som återkommer i såväl

litteraturen som i våra intervjupersoners resonemang; nämligen ordet assimilation. Något som vi

därmed tycker oss kunna konstatera är att oavsett om man menar att assimilation är integrationens

motsats eller om man använder integrationsbegreppet istället för ordet assimilation hänger dessa

intimt samman. Enligt Norstedts svenska ordbok betyder ordet integration följande:

”sammansmältning av olikartade delar till en helhet ofta med tonvikt på utjämning av skillnader”.

Begreppet har en historia som sträcker sig lika långt tillbaka som den sociologiska disciplinen, men

det är först under 1900-talet som det börjat utvecklas till att bli det omdiskuterade och

mångfacetterade begrepp som det är idag.

4.2 Begreppets historik och de klassiska sociologerna

Enligt Dag Österberg bygger integration på tre latinska ord: integer som betyder hel, oskadd,

oförminskad, verbet integrare som betyder att fullständiggöra, att fullborda, samt ordet integratio

som betyder förnyelse, återupprättande av ett tidigare (fullkomligt) tillstånd. 6  Termen syftar på en

helhet som kan vara väl sammanhållen eller löslig, därav talar man om hög eller låg grad av

integration. Österberg menar att människan är beroende av en viss grad av social integration.

Hennes behov, känslor och tankar måste förmedlas, fördjupas och bekräftas av andra människors

behov, känslor och tankar. Utan detta går människan under. Socialitet är ett drag som ingår i

människans väsen. Därför måste varje människa, för att inte förlora sin mänsklighet, ingå i en

                                                
5 Poopola Margareta, ”Integration, en samtidsspegling”. Svenska Kommunförbundet 2002. s.9
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samhällelig helhet. Motsatsen till integration, desintegration, är därför en fara både för den enskilde

och för helheten.

Alla samhällen riskerar att ställas inför kriser av social, politisk eller ekonomisk karaktär. Den

klassiska sociologin ägnade sig bland annat åt dessa risker och integrationsbegreppet återfinns i

teorier och föreställningar som behandlar samhällens förmåga att övervinna dessa kriser. August

Comte, Emile Durkheim och Ferdinand Tönnies är tre av de klassiska sociologer som berör

begreppet integration.

August Comte (1798-1856) använde begreppet för att beskriva sitt sätt att se på mänskligheten,

vilken han föreställde sig som ett enda stort samhälle. Han menade att i detta samhälle är alla, såväl

levande, döda som ännu ej födda, integrerade. ”Människan går utöver sig själv och relaterar sig till

alla andra. Hon ingår i en helhet: mänskligheten.”7

Emile Durkheim (1858-1917) levde under en tid då det rådde stora samhällsförändringar. Man

betraktade då gärna de förmoderna samhällena som sinnebilden för integrerade samhällen. Detta var

emellertid något som Durkheim avfärdade. Han utgick från två former av solidaritet; mekanisk och

organisk. Mekanisk solidaritet grundas i att människor är lika i ett eller flera avseenden. Människor

som är lika erfar samma känslor. När dessa känslor är riktade mot samma objekt och människorna

är medvetna om detta, uppstår ett kollektivt medvetande. Att uppleva känslor tillsammans med

andra människor som upplever samma känslor menar Durkheim både bekräftar och förstärker

känslorna. När en människa ingår i ett sådant kollektiv mister hon på ett sätt sin egen vilja, men om

hon å andra sidan haft en egen vilja som skilde sig från kollektivet hade hon omöjligt kunnat ingå i

det. Det är kollektivet som bestämmer hennes beteende. Om människor däremot är olika varandra

kan de inte ingå i en mekanisk solidaritet. Men om det är så att deras olikheter gör dem beroende av

varandra uppstår en sammanhållning som Durkheim benämner organisk solidaritet. Ett exempel på

organisk solidaritet är vår tids arbetsdelning, människor utövar olika yrken men alla är beroende av

varandras arbete.8

                                                                                                                                                                 
6 Österberg Dag, ”Sociologins nyckelbegrepp och deras ursprung” Bokförlaget Korpen, Göteborg 1991 s.27
7 Österberg, 1991, s.29
8 Österberg, 1991, s.33
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Ferdinand Tönnies (1856-1936) bidrog till diskussionen genom bland annat sina begrepp

Gemeinschaft och Gesellschaft vilka betyder ungefär samfund respektive sällskap. De båda

begreppen har sin utgångspunkt i distinktionen mellan två typer av handlingar, handlingar som

uttryck för väsenvilja respektive korvilja. För att i korthet beskriva de två begreppen kan ett

gemeinschaft-förhållande symboliseras genom förhållandet mellan mor och spädbarn medan ett

gesellschaft-förhållande karaktäriseras av olika former av social integration där parterna är inställda

på att dra nytta av varandra.9 Gemenskap innebar för Tönnies att människor genom delaktighet,

språk och förståelse för varandras sätt att resonera bildar en gemensam värdegrund. Värdegrunden

underlättar för människor att komma överens och fungera tillsammans i ett samhälle men innebär

samtidigt en anonymisering genom de skrivna lagar och kontrakt som skapas för att upprätthålla

värdegrunden. Tönnies menade sig se en övergång från gemenskap inom släkter, byar och samfund

till samhällen med opersonliga relationer framförallt i städerna.

4.3 Dagens diskussioner kring begreppet

Popoola 10 menar att Tönnies resonemang i förlängningen leder till att det i den urbana livsstilen

finns mekanismer som bygger på distans och som kräver tillit till personliga relationer. Denna

distans kan även ses som segregation, vilket i så fall innebär att det i storstädernas konstruktion

finns mekanismer som utlöser segregation.  I dagens Sverige ser vi att invandrare främst bosätter sig

i städerna, just där Tönnies menade förutsättningarna för gemenskap är som sämst. Detta då

delaktighet i städerna bygger på distans och skriftliga kontrakt och lagar som grundas i att

invånarna har ett gemensamt språk och värdegrund. Då städerna idag bebos av människor från olika

delar av världen med vitt skilda värderingar, traditioner och språk kan detta bli ett problem. Mot

denna bakgrund tar dagens diskussion sin utgångspunkt i hur man kan skapa ett klimat som främjar

integrationen i ett samhälle där invandrare/minoriteter och svenskar tillsammans ska skapa en

gemensam värdegrund.

Ett motsatsbegrepp till integration som vi känner oss nödgade att nämna på grund av dess

popularitet i dagens integrationsdebatt är begreppet segregation. I Norstedts svenska ordbok står det

att segregation betyder: lagfäst samhällelig uppdelning i (vissa) olika befolkningsgrupper särskilt

efter ras e.d.  Enligt Popoola avser segregation fenomenet att vissa befolkningsgrupper bor, arbetar

eller studerar mer eller mindre åtskilda från varandra. De flesta i Sverige är överens om att

                                                
9 Österberg, 1991, s.18-20
10 Popoola, 2002
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segregationen existerar men ofta oense om dess orsaker och konsekvenser. Frågan om tvång eller

frivillighet kan ses som en vattendelare när det gäller de skilda uppfattningarna om segregation.

”Uppstår segregationen ur människors egen vilja att avskärma sig, s.k. självsortering, eller är det

strukturellt tvingande orsaker i form av ekonomiska eller politiska förhållanden som avgör

människors fördelning i det geografiska rummet?”11

Osman Aytar12  skriver i sitt examensarbete om integration om det kaos som råder kring begreppet

på grund av dess flerdimensionalitet och mångtydighet. Han nämner en rad olika synsätt eller

uppdelningar när det gäller begreppet integration, bland annat ett som är inspirerat av Talcott

Parson som talar om en indelning i ekonomisk, kulturell och social integration.  För att undvika

detta kaos föreslår Aytar en ny uppdelning med två primära inriktningar; ensidig respektive

mångsidig integration. Ensidig integration menar han är när man enbart fokuserar på

invandrargrupper i samhällets olika fält, till exempel politiska, ekonomiska, sociala och kulturella

arenor. Den ensidiga integrationen har även ett andra steg som antingen kan vara assimilatorisk

eller segregatorisk integration. Den andra primärinriktningen kan leda till mångkulturell integration,

vilken enligt Aytar har sin grund i ett annat perspektiv på integration. ”Detta perspektiv baseras på

det nya samhällets faktiska etniska och kulturella struktur, dvs det som består av både infödda och

invandrare och det vänder sig till alla parter för samverkan för en ny gemenskap och en ny

sammanhållning som byggs på ett aktivt deltagande både på individuell och institutionell nivå.”13

Ahmadi Nader14  diskuterar den kulturella identitetens betydelse när det gäller synen på integration.

Han menar här att integration inte handlar om något externt, exakt eller mätbart som till exempel

inkomst eller sysselsättning utan istället om en känsla. Som alla andra känslor är den ett subjektivt

tillstånd och i detta sammanhang är den förknippad med individens subjektiva upplevelse av

tillhörighet. Vidare anser man att integration och identitet är nära sammankopplade. För att kunna

integreras måste det vara möjligt för individen att förstå det egna jagets tillstånd i sammanhanget.

På detta sätt blir identitetsuppfattningen en grundförutsättning för integrationen. I vår tid då

identiteten för många människor är väldigt föränderlig blir även perspektivet för integration

kortsiktigt. Att vara integrerad i dagens samhälle betyder att man känner sig delaktig i det spel som

                                                
11 Popoola, 2002, s.10
12 Aytar Osman, ”Integration i mångfald”, Jina Nu förlag, Sthlm, 1999
13 Aytar, 1999, s.33
14 Ahmadi Nader, red. Allwood & Franzén, ”Tvärkulturella möten”, Natur och Kultur, 2000



15

pågår just nu. Då varken verkligheten eller identiteten är absoluta blir inte heller integrationen det.

Poängen med detta synsätt menar kapitelförfattaren Nader Ahmadi, är att integrationen då inte

behöver uppfattas som mystisk eller ouppnåelig. Dagens syn på identitet som något bestående, trots

både förändringar i samhälle och tänkesätt, cementerar gränsdragningarna mellan människor.

Ahmadi påpekar vidare att kategorisering av människor i olika etniska och kulturella grupper utgör

ett hinder för integrationen. Om vi börjar utgå från varje människas subjektiva självidentifikation

istället för att tro att den kulturella identiteten är definitiv kan integrationen en dag bli möjlig, bland

annat därför att detta förhållningssätt inkluderar både minoriteter och majoritetssamhälle. ”När

samhörighet inte baseras på en specifik kulturell identitet utan betraktas som flyktig, valbar och

föränderlig är det lättare att låta sig integreras med varandra. Då försvinner även rädslan för

assimilering eftersom det inte finns något beständigt att assimileras i.”15

Begreppet integration används som tidigare beskrivits på många olika sätt och inom många olika

områden. Haluk Soydan16  använder begreppet som en del i en trestegsprocess. Hans fokus ligger i

likhet med Nader Ahmadi på kultur och människans sätt att förhålla sig till sin egen kultur.

Kulturen är de glasögon genom vilka människan ser på och uppfattar sin omvärld. I samspel med

andra kulturer och samhällets förändringar förändras kulturen vilket gör invandrarnas situation

speciell. ”Alla minoritetskulturer lever under hotet av att bli dominerade och uppslukade av

majoritetens kultur”.17 För att åskådliggöra denna förändringsprocess använder Soydan sig av en

trestegsmodell med termerna ackulturation, integration och assimilation. Ackulturation är det första

steget i förändringsprocessen och åsyftar de invandrades funktionella anpassning till omgivningen.

Framförallt avses här materiella förändringar som exempelvis nya klädesvanor. Ackulturation

underlättar för invandraren att ta del av de fördelar majoritetssamhället har att erbjuda.

Integration är det andra steget och betyder att den sociala organisation som invandraren ingår i

upplöses eller aldrig byggs upp. En grupp invandrare som är integrerade har till exempel tagit till

sig majoritetskulturens rekreationsvanor, familjemönster och utbildningsinstitutioner.

Assimilation är förändringsprocessens tredje och sista steg. Med assimilation avses den totala

förvandlingen då invandrargruppen bytt identitet och tagit till sig majoritetssamhällets värdesystem.

                                                
15 Ahmadi, 2000, s.176
16 Haluk Soydan, red. Goldberg Ted, ”Samhällsproblem”, Författarna och Studentlitteratur, Lund, 2000
17 Soydan, 2000, s.253
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Soyan exemplifierar detta fenomen med att säga att valloner och östfinnar utgör assimilerade

grupper medan iranier och finnar däremot är icke-assimilerade minoriteter i Sverige. Han påpekar

emellertid att den kulturella identiteten ofta är så stark att den första generationens invandrare sällan

eller aldrig assimileras.

4.4 SOS-rapporten 1999:6

För att få en bild av hur man i politisk mening använder sig av begreppet integration idag, sett ur

den politiska majoritetens perspektiv, eller åtminstone hur en statlig institution som Socialstyrelsen

tolkar det vände vi oss slutligen till SOS-rapporten 1999:6 med namnet ”Mångfald, integration,

rasism och andra ord”. Denna rapport är en begreppskatalog över centrala begrepp inom området

Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER). I denna menar man att begreppet

integration används för tre olika förhållanden som delvis är sammankopplade. Det används både om

samhället som helhet och om grupper och individer.

I sin mest generella betydelse anspelar integration på förhållandet mellan helheten och delarna. Den

sociologiska disciplinen tolkar detta förhållande till att avse frågan om samhällets sammanhållning.

Här drar man paralleller till Georg Simmels fråga om hur samhället är möjligt? Hur samhället med

alla sina hierarkiska och parallella delsystem kan vara möjligt, har att göra med graden av

integration eller sammanhållning. I den här betydelsen talar man om integration som något som rör

samhället i stort, alternativt grupper, organisationer eller institutioner. I den här meningen kan

integration inte vara ett fenomen hos en individ. Ett exempel på denna betydelses

användningsområde är EU:s strävanden att harmonisera skilda staters politik, lagstiftning och

ekonomi.

En andra betydelse tar upp frågan om delaktigheten i samhällsgemenskapen för kulturella och

etniska minoriteter. Fram till 1960-talet dominerade assimilationsideologin när det gällde

invandrares inlemmande i det svenska samhället. Detta var en tid då den amerikanska smältdegeln

visat sig inte fungera samtidigt som invandrade grupper började kräva ett erkännande av den egna

kulturella identiteten. I samband med dessa båda diskussioner introducerades begreppet integration

som ett alternativ till den tidigare assimilationstanken. ”Integration uppfattades som en möjlighet

för etniska minoritetsgrupper att bevara sin kulturella särprägel samtidigt som de inlemmades i



17

majoritetssamhällets ekonomi, produktion, resursfördelning, politik och styre.”18 Något som är

centralt för integrationsbegreppet i den här meningen är participation, det vill säga delaktighet och

deltagande. ”Kulturella, etniska och språkliga minoriteters integration i majoritetssamhället kan

således definieras som deltagande i samhällets publika sfär utan krav på att den privata (kulturella)

sfären måste förändras.”19

Den tredje betydelsen ger uttryck åt den process genom vilken etniska och kulturella minoriteter

införlivas i samhället. Denna process viktigaste områden är ekonomisk, social och politisk

integration. Ekonomisk integration innebär att minoriteten är införlivad i och har tillträde till

majoritetssamhällets ekonomiska system. Vidare att arbetsmarknaden och de offentliga

transfereringarna är tillgängliga på lika villkor för både minoriteter och för majoriteten. ”En

välfungerande ekonomisk integration förutsätter att hinder såsom diskriminering på etnisk,

kulturell eller språklig grund inte föreligger.”20 Social integration har uppnåtts när människor på ett

naturligt sätt möts på sin fritid, i arbetslivet och i skolan utan att någon vikt läggs vid kulturella,

etniska eller språkliga skillnader. Detta förutsätter ett samhälle fritt från fördomar och

främlingsfientlighet. Politisk integration innebär att etniska, kulturella och språkliga minoriteter tar

del av det politiska livet på samma sätt och på samma villkor som majoritetsbefolkningen. Detta

gäller både valdeltagande och individers egna politiska engagemang.

Avslutningsvis vill vi poängtera hur viktigt det är att komma ihåg hur begreppet integration i den

politiska retoriken med tiden getts en delvis annorlunda innebörd. Det finns givetvis fortfarande

vetenskapliga perspektiv på begreppet, men som vi nämnde i inledningen har den frekventa

användningen gjort att det i debatten kan vara mångtydigt.

5. Teori

5.1 Inledning

Som vi nämnt i problemformuleringen anser vi att man missar en del aspekter med dagens

definition och tolkning av begreppet integration. Vi har i denna uppsats valt att använda

klassbegreppet som teoretisk bakgrund till vårt syfte och vår problemformulering. I detta avseende

kommer vi att nyttja tre teoretiker; nämligen Karl Marx, Max Weber och Pierre Bourdieu. När vi

                                                
18 SOS-rapport 1999:6, s.55
19 Ibid.
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valde teoretiker till det här kapitlet hade vi Karl Marx (1818-1883) som utgångspunkt, som trots att

han inte var den förste med att begagna sig av klassbegreppet är den som starkast förknippas med

det. Hans teori om bland annat samhällets klassindelning har haft ett stort inflytande såväl inom

samhällsforskning som inom samhällslivet i övrigt. Han tycks vara ständigt lika aktuell, trots de 120

år som förflutit sedan hans död. Det är dock viktigt att ta i beaktande att det har gått 120 år sedan

Karl Marx var verksam, vilket innebär att hans teorier ibland kan behöva kompletteras. Detta har vi

valt att göra dels med Max Weber (1864-1920), vars främsta bidrag i det här avseendet består i hans

resonemang kring begreppen status och stånd och dels med Pierre Bourdieu (1930-2002). Bourdieu

var en framstående fransk sociolog som haft och har stor betydelse för den allmänna

samhällsdebatten. Han ifrågasätter den traditionella marxismens bas för klassteorin och breddar sin

analys med Marx och Weber som grundfundament.

I ”Det nya klassamhället” 21 skriver Joakim Israel om hur det i varje modernt samhälle råder en

uppdelning av människor med utgångspunkt i en rad faktorer. Dessa grupper skiljer sig åt när det

gäller sysselsättningsgrad, utbildningsnivå, hälsa, tillgång till makt, privilegier och annat. Samtidigt

tar han upp aspekten att det i dagens Sverige blivit tabubelagt att tala om begreppet klass och om att

det faktiskt råder klasskillnader i vårt land. Han menar att ett klassindelat samhälle är i stort behov

av klassteorier för att beskriva och förklara reella och centrala processer. Med teoriernas hjälp kan

man synliggöra, analysera och reflektera över motsättningarna i samhället. Att många tar avstånd

från teorier om att vi lever i ett klassamhälle menar Israel kan betraktas som ”en social funktion av

själva klassamhällets reproduktion”22

5.2 Karl Marx

Den marxistiska klassanalysen har sin utgångspunkt i Marx’ andra teorier; historiematerialismen,

statsteorin och den politiska ekonomin. Avsikten är att med den få en bild av befolkningens

sammansättning, vilka klasser och skikt som finns och vilka intressen de har. Marx’ avsikt var

också att denna skulle tjäna som vägledning i kampen för socialismen.

De två viktigaste klasserna i Marx’ klassteori är arbetarklassen och borgarklassen (som

kapitalistklassen kallades med gängse språkbruk). Förhållandet dessa två klasser emellan är det som

                                                                                                                                                                 
20 SOS-rapport 1999:6, s.57
21 Israel Joakim & Hans-Erik Hermansson, ”Det nya klassamhället”. Ordfronts förlag, Sthlm 1996.
22 Israel, 1996, s.190
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utgör själva essensen i det kapitalistiska samhället. Borgar- eller kapitalistklassen är den klass som

äger produktionsmedlen. Produktionsmedel är fabriker, maskiner, redskap, råvaror och liknande,

med andra ord allt materiellt som behövs i en produktion. Den grupp människor som är

egendomslösa utgör arbetarklassen. Det enda de har är sin förmåga att arbeta och denna förmåga

tvingas de, för att överleva, sälja till någon som äger produktionsmedel. De som tillhör

arbetarklassen är de som arbetar i fabriken med redskapen, maskinerna och råvarorna och ser till att

den färdiga produkten blir verklighet. För att fabriken ska gå med vinst måste ett mervärde skapas.

Detta sker då arbetaren inte får del av hela det värdet han/hon skapar genom sitt arbete, skillnaden

mellan det värde arbetaren skapar och det belopp han/hon får i lönekuvertet kallas av Marx för

mervärde. Här skapas också den grundläggande intressemotsättning som råder mellan de båda

klasserna; arbetaren vill få så hög lön som möjligt samtidigt som kapitalistens intresse är att hålla

lönerna så låga som möjligt för att på så sätt skapa största möjliga vinst åt sig själv. Ägandet av

produktionsmedlen är alltså av avgörande betydelse för Marx. ”Vem som äger eller inte äger ett

objekt är i första hand en fråga om vem som faktiskt rår över, använder och utnyttjar detta till sin

fördel.”23 Förutom mervärdesaspekten skapar detta ägandeförhållande alienation. Lönearbetet är det

som utgör grunden i Marx alienationsteori och går i korthet ut på att ”…en person säljer sin

förmåga att arbeta till en annan människa mot en lön, för vilken han eller hon kan köpa de saker

som behövs för att överleva.”24 Denna process menar Marx leder till alienation. Han eller hon

avyttrar sin arbetsförmåga i en produkt, men då produkten tillhör någon annan (kapitalisten) skiljs

arbetaren från sin egen skapande förmåga och blir således alienerad.

Då den ägande klassen och den egendomslösa klassen har intressen som står i motsatsförhållande

till varandra uppstår det som Marx menar är karaktäristiskt i ett klassamhälle, nämligen

klasskampen.

5.3 Max Weber

Weber ansåg det inte som tillräckligt att endast se till ekonomiska faktorer eller klass i Karl Marx’

bemärkelse när han studerade fenomenet stratifiering eller skiktning. Han menade att samhället är

stratifierat mot bakgrund av tre faktorer; ekonomi, status och makt. Att se till alla dessa faktorer och

inte bara till den ekonomiska ansåg han vara betydligt mer fruktbart och sofistikerat.25 För att

                                                
23 Österberg, 1991, s.128
24 Månson Per, ”Karl Marx – en introduktion”. Daidalos, Gtb 1993.
25 Ritzer Georg, ”Sociological Theory”. The McGraw- Hill companies, INC, 1996
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förklara sin teori om status använde Weber sig av det gamla ordet stånd, men i en lite annorlunda

bemärkelse. Enligt hans teori tilldelas sociala grupper eller klasser olika social status, de utgör

”stånd” i bemärkelsen ”ståndsamhälle”.26 Stånd är en ”…social gruppering där deltagarna har

samma förebilder vad gäller levnadssätt och därmed samma begrepp om anständighet, samma

hederskänsla.”27 De olika stånden tillämpar olika livsstilar. Skillnader i livsstilar kan ligga i

språket, mat- och dryckvanor, fritidsvanor och religiösa vanor.28 Weber menade att vilken livsstil

man har är bunden till uppfostran och utbildningsmöjlighet och omfattar även värderingar gällande

estetik och moral. Människor som tillhör samma klass tillhör oftast även samma stånd, men inte

nödvändigtvis. Exempel på detta är människor som gör så kallade klassresor. De har enligt Weber

ofta svårigheter med att anpassa sig till den nya livsstil och det nya språk som är vedertaget i den

samhällsklass där de är nykomlingar. Ett annat exempel på att klass- och ståndstillhörighet inte

behöver vara detsamma är att köpmän, jurister och läkare som tillhör samma samhällsklass har

olika livsstilar och därmed tillhör olika stånd.29

5.4 Bourdieu

I en rad av sina studier har Bourdieu ämnat visa att det kapitalistiska samhället i grunden är ett

klassamhälle som reproducerar sig som ett sådant. Han problematiserar påståenden om att

klassamhället är beroende av produktionsförhållandena och riktar istället in sin forskning på bland

annat utbildningssystemet, vilket han anser vara centralt i klassamhällets reproduktion. När

människor befinner sig i utbildningssystemet för att tillägna sig kunskap har de hela tiden med sig

sitt sociala ursprung och sin klassmässiga erfarenhet. Detta innebär i praktiken att människor som

tillhör familjer med akademiska traditioner har betydligt lättare att smälta in i utbildningssystemet

då de redan tillägnat sig det språk, beteende och sociala koder som är rådande inom till exempel

universitetsvärlden.  För människor ur de lägre samhällsklasserna gäller det att anpassa sig till

dessa. ”Vill man förändra sin klassposition genom utbildning handlar det om att tillägna sig det

sociala mönster som bär fram utbildningens klassinnebörd och idé, att gå i de rätta skolorna och

tillägna sig dess språk, beteende och kunskapsformer.”30 För att vidare förklara detta menar

Bourdieu att det i dagens skola råder en vanföreställning om att alla, oavsett social bakgrund, har

samma möjlighet att tillägna sig den kunskap som förmedlas av läraren. Detta synsätt leder till att
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det faktum att det i utbildningen sker en överföring av samhällets härskande system av värden och

normer osynliggörs. Möjligheten att ta in och bearbeta denna kunskap är beroende av elevens

sociala bakgrund, familjens studievana och så vidare.31

5.4.1 Kapital

Elementärt i Bourdieus arbeten är begreppet kapital. Han talar om två olika typer; ekonomiskt och

symboliskt. Det symboliska kapitalet kan delas in i socialt och kulturellt kapital och kan sägas stå

för de sociala relationer som fungerar som dörröppnare för människor.32

”Kapital i Bourdieus mening är tillgångar som i den sociala världen tillerkänns värden”.33 Det

som avgör vilken typ av kapital man besitter är föräldrarnas sociala position,

socialisationsprocessen och utbildningen. Själva fundamentet för klassindelningen av människor är

enligt Bourdieu den skiftande tillgången till de olika typerna av kapital. Med kulturellt kapital avses

både det som i vardagligt tal benämns som ”finkultur”, nämligen konst, musik och litteratur och det

som finns i förhållningssätt och bildning. ”Culture générale” är ett begrepp som i Frankrike används

för att täcka hela spektrat av ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden för dem som innehar

ledande ställningar i samhället. Alla människor, oavsett position i samhället besitter kulturellt

kapital men det är de ledande gruppernas kapital som blivit samhällets legitima kultur. ”Culture

générale” har på så sätt också blivit en symbol för makten i samhället.

5.4.2 Habitus

Då människan rör sig i olika sociala miljöer tar hon till sig olika beteenden och förhållningssätt.

Under en livstid lever och rör sig människan i en rad olika sociala miljöer vilket medför att hennes

beteenden och förhållningssätt präglas av de många olika miljöerna. Enligt Bourdieu innebär denna

process att människan tillägnar sig ett habitus. Habitus hjälper människan att inta ett naturligt

beteende och förhållningssätt i en eller flera av dessa olika sociala miljöer. Människans sociala

ursprung och uppväxtförhållanden är det som utgör grunden för och har störst inverkan på habitus.

Trots detta skiljer sig människor åt när det gäller att kunna utnyttja sina sociala erfarenheter från

barndomen och har därmed olika förutsättningar för att lära sig nya saker när de hamnar i nya

situationer. När en person stöter på beteenden och förhållningssätt som skiljer sig från dem hon är
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van vid från sin egen uppväxt, bildar dessa tillsammans med delar av hennes gamla habitus ett nytt

habitus. Viktigt i Bourdieus teori är att ett habitus alltid har en motsvarighet i samhällets

ekonomiska strukturer och att det därför måste sättas i relation till hur klass- och könsstrukturen

reproduceras och omvandlas.

5.4.3 Studiet av mode och smak och den sociala distinktionen

När det gäller mode hävdar Bourdieu att en persons smak ger uttryck för mycket mer än bara en

personlig stil, kläderna är ”…också ett uttryck för sociala och klassmässiga relationer.”34 Förutom

att olika klädstilar kräver väldigt olika tjocklek på plånboken betecknar klädvalet också tillhörighet

till en grupp och samtidigt distans till en annan. De kläder vi har på oss har alltså inte enbart att göra

med hur vi passivt blir påverkade av rådande trender utan är dessutom ett aktivt sätt att visa vår

position på den sociala arenan. Mode och klädstil förknippas naturligtvis med smak, vilket också är

ett område Bourdieu har studerat. ”Smak är en mätare på social tillhörighet och avgränsning.”35

Med detta menas att man genom att titta på individers smak eller avsmak för till exempel mode,

konst och boende kan fastställa en social position. Vidare är smaken ett uttryck för olika tillgång till

ekonomiskt eller symboliskt kapital. I en studie av var i Paris olika sociala skikt bosatt sig har

Bourdieu kommit fram till att ”Var man bor belyser hur nära makteliten man befinner sig, vilken

tillägnelse av smak man uppnått och vilket slags distans man därmed markerar till andra

smakgrupper.”36  Per Månson drar här paralleller till den svenska boendesegregrationen. Med

hänvisning till en undersökning som Månadens Affärer gjort pekar han på att det finns klara

gränsdragningar för var samhällets olika skikt väljer att bo. Här anser vi att det finns en stark

anknytning till vår empiri. 37

5.5 Teoridiskussion

Med anledning av Karl Marx’ teoriers aktningsvärda ålder vill vi göra vissa tillägg. Under de år

som förflutit sedan teorierna kom till har naturligtvis samhället förändrats avsevärt, även om vi

lever i samma samhällssystem. Ett viktigt tillägg som vi anser måste göras i sammanhanget är att

det förutom de två viktigaste klasserna också existerar en underklass som inte lönearbetar. Den kan

med marxistiskt språkbruk benämnas trasproletariat och består av människor som på ett eller annat
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sätt är utslagna ur samhällsgemenskapen. Exempel på personer som kan sägas tillhöra denna grupp

idag är långtidsarbetslösa, missbrukare och vissa psykiskt och socialt funktionshindrade.

Som vi resonerat kring i kapitlets inledning så beskriver dessa tre teoretiker olika, kompletterande

perspektiv på samhällets stratifiering. Sammantaget hoppas vi att de blir ett bra verktyg att använda

i analysen av vår empiri. Israel väver samman teorierna på följande sätt:

”Termen klass refererar till ett socialt skikts gemensamma existens-, levnads- och
produktionsförhållanden av materiell, kulturell och politisk art genom innehav av ekonomiskt
och symboliskt kapital. Kapital är resurser som tilldelas värden och utgör en ram för
människornas handlingsmöjligheter och positioner i samhällsstrukturen. Innehav av kapital
återspeglas i en persons ställning i produktionsprocessen, andel i den sociala produkten mätt
i inkomst, förmögenhet, utbildning, levnadsstandard och i makt. Gemensamma existens- och
produktionsförhållanden formar en persons habitus, som kommer till uttryck i gemensamma
handlingsmönster eller sociala praktiker, uppfattningar och värderingar.”38

Vi kommer senare i vår analysdel att med Marx som utgångspunkt via Weber till den mer samtide

Bourdieu att anlägga ett teoretiskt perspektiv på vår empiri.

6. Empiri

6.1 Presentation av intervjupersoner och intervjusituation

Vi har intervjuat fem personer som är anställda i Malmö Stad. En av intervjupersonerna arbetar på

Stadskontoret med övergripande ansvar för integrationsarbetet i staden medan de fyra andra arbetar

med integrationsfrågor i stadsdelarna Rosengård, Södra Innerstaden, Hyllie och Fosie. Vad gäller

deras utbildningsbakgrund så är två av dem socionomer, medan en är pol.mag., en statsvetare och

en lärare i matte och fysik. Tre av intervjupersonerna har mångårig erfarenhet av arbete med

integrationsfrågor. Samtliga intervjuer ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats, fyra av

intervjuerna på vederbörandes eget arbetsrum och en i en konferenslokal.

6.2 Presentation av intervjumaterialet

För att göra det inhämtade materialet så överskådligt som möjligt har vi valt att dela in

intervjusvaren i ett antal centrala teman. Dessa överensstämmer med uppsatsens huvudsakliga syfte

vilket är att undersöka hur ovan presenterade tjänstemän förhåller sig till begreppet integration. Vi

har försökt att i största möjliga mån återge intervjupersonernas egna ord, även där de inte direkt

citeras.
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6.2.1 Begreppet integration

Centralt i vårt syfte är hur tjänstemän i Malmö Stad med ansvar för integrationsfrågor, förhåller sig

till begreppet integration. Vår tanke bakom att fråga efter deras egen definition av begreppet, var att

se vilket perspektiv de skulle anlägga, om våra intervjupersoner i likhet med Malmö stads

åtgärdsplan skulle fokusera på alla människor i utanförskap, eller om de kopplar ihop begreppet

med invandrare.

När vi frågar hur de själva skulle definiera begreppet integration, så svarar tre av fem att integration

inte är det samma som assimilation. En beskrev skillnaden mellan integration och assimilering som

att ”...om jag kommer och knackar på svenskarnas dörr och säger att jag är inte som ni men jag vill

ändå leka med er. Då vill jag ha integration. Men om jag får svar, nej lika barn leka bäst, du måste

först bli som vi, då får du leka med oss. Då är det assimilering som motparten eftersträvar.”

En tycker att det är bättre att säga integration och mångfald, eftersom man använder begreppet i så

många olika sammanhang, till exempel talar man om integration i Öresundsregionen. Annars tyckte

hon att man kunde säga ”social inclusion”, för att det bättre beskriver vad som är målet.  En ville

inte definiera begreppet alls. Hon använder sig istället av begreppet ”equal rights” i sitt arbete.

Detta för att hon anser att det säger att människor är individer och ska ha rättigheter, integration är

enligt henne något som kommer ovanifrån. Hon tycker att integration låter som någon slags

ingenjörskonst som gör människor till objekt.

Fyra av de fem anser att integration innebär att man förenar två grupper med varandra och att det

ska ske förändring från båda hållen. Det är nya element som kommer in i en helhet och tillsammans

med de gamla elementen så bildar de en ny helhet, det sker en utveckling. Flera av dem nämnde

också att människor ska ha samma möjligheter, eller som en av dem uttryckte det: ”Integration är

ju för mig att man inte blir bedömd på hudfärg eller vilket namn man har.”

En beskrev att hon upplever begreppet integration som en väldigt svensk företeelse. Hon hade varit

i Frankrike och diskuterat kring sådana frågor och där förstod de inte vad hon menade. Antingen var

man fransk medborgare eller inte. De hade inga problem med språksvårighter eftersom de flesta av

deras invandrare kom från de gamla franska kolonierna i Nordafrika och därmed redan talade

franska.
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6.2.2 Målgrupp

Genom att fråga våra respondenter kring vem som omfattas av integration och vilka målgrupper

som är viktiga att arbeta med, ville vi få reda på var de egentligen anser att problemet finns och vart

man enligt dem bör rikta sina insatser.

På frågan om vem som omfattas av integration och vilka målgrupper som finns, svarade alla fem att

det måste vara så att hela samhället omfattas. Både de som är födda här från början och de som har

kommit hit ska ingå. En person uttryckte att ”ytterst är det ju hela Malmö och om man inte inser det

så kommer man aldrig att lyckas med integration. Därför att en integration kan aldrig vara ensidig,

det ligger ju i hela begreppets natur, att det är ett växelspel.”  Hon förklarade detta växelspel med

att”...de som är utanför och ska in, för dem måste det också finnas en öppen dörr. Annars kommer

de inte in. Och därför blir det ett växelspel mellan de som är, om man nu får kalla det så,

integrerade och de exkluderade.”

En annan av våra respondenter sa att ”Målgrupperna är alla... Man får inte fastna i att det bara

är...vad ska vi säg...invandrare, dom som kommer till Sverige från andra kulturer, utan vi måste

lika mycket arbeta med attitydfrågor när det gäller andra i våra vanliga organisationer.” Han

menar att det är viktigt att arbeta med förebilder. Dels i bemärkelsen att människor på ledande

positioner ska utbildas i att vara förebilder i sitt sätt att hantera de här frågorna, dels i bemärkelsen

att människor med utländsk bakgrund får arbete och kan vara förebilder åt andra och att de syns i

det svenska samhället.

En belyste att den stora maktstrukturen i samhället borde förändras för att kunna ta emot nya

människor. Han anser att vi ska sluta prata så mycket om de nyanlända och istället lägga ner mycket

mer arbete än vad som görs idag på den svenska gruppen och öppna upp samhället. Vi ska inte bara

förvänta oss en anpassning till våra system, utan vi måste vara beredda att förändra våra strukturer

för att kunna ta emot människor.

6.2.3 Faktorer som påverkar möjligheterna till integration

En av våra frågor var ”Kan du se några faktorer, både hos individen och samhället, som påverkar

möjligheterna till integration?”. Denna fråga är intressant därför att i den ryms hur

intervjupersonerna betraktar samhället. Genom deras svar kan vi se i vilken utsträckning de anser
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att svaren står att finna hos individen eller om det är faktorer av mer strukturell karaktär som är

avgörande.

Ett av de vanligaste svaren på frågan om vilka faktorer våra respondenter tror påverkar

möjligheterna till integration är arbete. En kvinna uttryckte att ”det viktigaste är, alltså tycker jag

och de flesta med mig att ta del av arbetsmarknaden. Att ha ett arbete, kunna försörja sig själv och

kan du göra det har du själv ekonomiska möjligheter att göra dina val. /.../ Så att arbete är, den

största vägen till integration.”

En annan faktor som flera av dem var inne på var härkomst. En man beskrev att  ”det är härkomst

som är av största betydelse. Det finns en hierarkisk rangordning mellan olika nationaliteter där

ziegenare, somalier, araber ligger allra lägst och amerikaner, tyskar, andra europeer ligger ganska

högt upp.” På samma tema sa en kvinna: ”Vi vet ju att det finns en skala, allra svårast att klara sig

har ju romerna, sedan har vi då somalier, arabiska grupper och så vidare. Lättast har de som står

lite närmre den västerländska, kommer mer ifrån ja EU till exempel. Men alltså att det finns en

skala beroende på hur avståndet, inte bara geografiskt utan framförallt i det här vad man har för

kulturell bakgrund.” Hon sa även att muslimska kvinnor med slöja har särskilt svårt att bli

accepterade i vårt samhälle, att sjalen är en försvårande omständighet då de ser annorlunda ut.

Om man kommer från en storstad eller från landsbygden, var också något som flera av dem berörde.

En av våra intervjupersoner tog upp som exempel att om en äldre kvinna från den afghanistanska

landsbygden kommer hit till Malmö och ska anpassa sig till att leva i en storstad, hur allting

fungerar och hur man tar för sig. Det kan vara som en tidsresa på flera hundra år, eller som vår

respondent uttryckte det: ”Jag kan jämföra henne med min mormors mor! Alltså så lång

tidsskillnad är det!”

Språket var det tre av de intervjuade som nämnde. Två av dem tycker att det underlättar om

personen är duktig på svenska och att det självklart är en viktig bit, men man ska inte tro att det

löser alla problem. På en del arbetsplatser är det viktigare med språkkunskaper än på andra, men att

det nog mest handlar om att vi själva har byggt upp ett hinder mot att anställa människor med dålig

svenska. På sextio- och sjuttiotalet när vi hade stor arbetskraftsinvandring sågs det inte som något

större problem. Då var det många som arbetade på fabrikerna utan att kunna tala svenska. Den
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tredje respondenten anser att språket är något av det som är mest centralt som förutsättning för

integration.

En kvinna pekade på den psykiska hälsan som en viktig faktor. Hon menar att ”...om personen har

väldigt mycket frustration med sig, mår dåligt, så påverkar det förutsättningarna. Vi vet att det

kommer människor som är tortyrskadade och våldtagna och det är klart att det påverkar deras

möjligheter.”

En av de fem beskriver att det inte alltid är etnicitet som avgör vilka möjligheter man har. Hon

påpekar att ”det finns klasskillnader, som inte handlar om var man kommer ifrån. Alltså svenska

familjer som har dåliga ekonomiska möjligheter, dålig utbildning och alltihopa. Dåliga nätverk,

alltså de är lika underpriviligerade, så det blir en klassfråga… nästan oftare än en

bakgrundsfråga.” Hon utvecklar resonemanget genom att ta exemplet iranska kvinnor. De flesta

som kommer hit från Iran är, enligt henne, mycket välutbildade. De afghanistanska kvinnorna å

andra sidan har en helt annan situation. De har länge haft ett ofungerande samhälle med dåliga

utbildningsmöjligheter. Alltså blir det för snävt att bara säga invandrare, det finns enligt henne

tydliga skillnader inom gruppen invandrare.

Ytterligare en faktor som nämndes var boendesituation. Var tillåts man bosätta sig om man nyligen

anlänt till Sverige? Var kan man få en lägenhet och var blir man accepterad? En av våra

respondenter tog upp hur situationen är här i Malmö,  ”att man har satsat på och velat få hit... ja,

vad ska jag säga...höginkomsttagare. Bygga lukrativa områden, som detta med Bo01. Man har ju

medvetet satsat på någon slags gräddhylla i Malmö egentligen. Och där är ju väldigt svårt att

komma som nyanländ invandrare. Det kan jag ju inte själv göra heller. Jag menar, det gäller ju inte

bara invandrare, det kan ju också vara en social integration.”

6.2.4 Hur kan man mäta integration, vilka variabler tittas på

Ett sätt att ta reda på vad våra respondenter anser vara viktigt för att uppnå integration, var frågan

om ifall de anser att man kan mäta integration och i så fall med hjälp av vilka variabler. Genom att

be dem fundera kring vad som anger ifall ett samhälle har uppnått en hög eller låg grad av

integration, så problematiseras integrationsbegreppet. Samtliga av de intervjuade arbetar med att



28

främja integration och för att någon ska kunna utvärdera det arbete som de utför krävs att det finns

variabler att utgå från.

En mätbar variabel som beskriver i vilken grad ett samhälle är integrerat är folkhälsa. En av våra

respondenter anser att ”det finns väldigt gott om statistik som visar hur olika levnadsförhållande

olika grupper har. För mig, att någon är integrerad, är att man lever i någorlunda liknande

förhållande som majoritetsbefolkningen.” Med det menar han att livslängd, levnadsförhållanden,

inkomst, arbetslöshet och socialbidragstagande ska finnas i lika hög grad bland svenskar som bland

dem med utländsk bakgrund. Det är först då som samhället är integrerat.

En av de intervjuade anser att man inte kan mäta integration, att det är något personligt hur

personen själv uppfattar sin situation. Han anser förvisso att man kan se ”...om alla har arbete, om

resultaten i skolan är bra, om alla har boende på drägligt vis så kan man i alla fall se att de har

grundförutsättningarna för ett drägligt liv, att det fungerar.” I övrigt anser han inte att integration

är något som vi ska uppnå, utan det är något som vi ska verka för.

Flera av dem tar upp att andelen anställda med utländsk bakgrund i kommunen är en variabel som

beskriver integration. Sammantaget kan sägas att de variabler som flest tog upp är folkhälsa,

skolresultat, sysselsättningsgrad och socialbidragstagande.

6.2.5 Vad är målet med integration, vilket samhälle eftersträvas

En av våra frågor handlar om hur respondenten ser på målet med integration. Även här var en av

våra underliggande funderingar att se om svaren skulle inrikta sig på ett integrerat samhälle för alla,

eller om fokus låg på ett samhälle där människor med utländsk bakgrund har kommit in i större

utsträckning.

Flera av våra respondenter beskriver att ett integrerat samhälle, det är ett samhälle där människor

har lika möjligheter att ta del av det som samhället erbjuder. Både när det gäller att ta del av

utbildning, arbete, trygghet, bostad och fritid som när det gäller att vara en aktiv medborgare och

fatta beslut i samhället. En kvinna uttryckte att ”alla ska alltså, få möjligheter att utveckla sig

själv.” En annan kvinna beskrev det integrerade samhället som att ”det har väl lite att göra med vad

personen själv vill också, alltså man ska ju inte heller vara tvungen att vara delaktig i allting, utan
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det är väl det att man får vara delaktig i det som man själv tycker är värdefullt och viktigt för ens

liv.”

En annan beskrivning av ett integrerat samhälle som flera av de intervjuade tog upp är det

mångkulturella samhället. En man beskrev det som ett ”samhälle där man har slutat tänka på om

jag är från Grekland eller Turkiet eller om jag är från... Zimbabwe, som ett problem. Utan att man

ser det mångkulturella som en möjlighet. Då har man lyckats med integrationen.” På samma tema

sa en annan man ”Ja, för mig alltså det självklara målet är vi måste eftersträva ett mångkulturellt

samhälle. Så, inte det här att svenskhet är normen för allting.”

En kvinna beskrev att målet med integration på ett mer individuellt plan är att personen ska ha en

hög grad av KASAM, känsla av sammanhang. För att kunna känna sig integrerad bör man känna sig

som en del i ett sammanhang i samhället, att omgivningarna inte känns främmande.

Slutligen var det en som tyckte att målet med integration är att vi inte ska behöva ha begreppet

integration längre. En annan tror att vi aldrig kommer att uppnå integration eftersom målen hela

tiden förändras och utökas.

6.2.6 Om du fick tio miljoner extra i projektpengar...

Vår sista fråga handlade om vad våra respondenter hade valt att satsa på om de fick tio miljoner

extra i projektpengar för att främja integrationen i Malmö stad. Tanken bakom denna fråga var att

höra dem fritt argumentera kring vad de anser är viktiga insatser och se om de skulle nämna någon

ny målgrupp som viktig att rikta in arbetet på.

En av de intervjuade skulle använda pengarna till att få upp integrationsfrågan på dagordningen

även i de stadsdelarna som inte ingår i storstadssatsningen. Han menar att det är viktigt att inte bara

de fyra stadsdelarna som får del av de statliga pengarna i storstadssatningen arbetar med det här

problemet. Även andra tycker att det skulle gå att göra mer med de olika stadsdelarna, se över

integrationsarbetet i hela Malmö som stad.

En annan skulle satsat de tio miljonerna på att gå igenom de befintliga projekten och satsa på att

förlänga dem som fungerar bra. Eller som han själv uttryckte, ”det jag är mest allergisk mot är där
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vi har projekt som går, projekt med goda resultat som försvinner iväg. Skulle nog titta över och se

var är vi... och där vi har svårt att hitta kontinuiteten. Skulle fånga upp en del av det.”

Några tycker att pengarna borde användas till upplysningskampanjer och kompetenshöjning. En del

i det är att arbeta med opinionsbildning och majoritetssamhällets attityder. Den andra delen handlar

om dem med utländsk bakgrund. Att anställa kulturbryggor, människor som själva har utländsk

bakgrund men med en fot inne i det svenska samhället, som sedan i sin tur kan vara förebilder och

hjälpa andra att komma in. På samma tema ville en kvinna anställa informatörer som kan hjälpa

människor i utanförskap att förstå informella koder, se till att alla verkligen förstår det

grundläggande i samhället. Hon uttryckte det som att ”skapa förutsättningar och mötesplatser för

människor så man har bra miljöer och bo i och lekplatser för barnen. Det är två saker, och sedan,

direkt riktade, att hålla folk i handen tills de har lärt sig.”

Den sista ansåg att pengarna skulle satsas på barnen. ”Att bryta bostadssegregationen det är viktigt

samtidigt, men det går också för långsamt. Det som vi måste göra omedelbart det är att bryta

skolsegregationen, för det är nästa generationer som inte kan vänta att vi löser alla problem utan

det måste lösas nu.” Han menar att vi måste se till att det inte blir en för stor koncentration av elever

med utländsk bakgrund på vissa skolor och att det samtidigt går nästan bara svenska elever på

andra. Undervisning på de utländska elevernas modersmål, när de ska lära sig svenska men även i

andra ämnen, är något som han tror mycket på. Enligt honom har det visat goda resultat i den

stadsdelen där han arbetar.

7. Analys

Vi har valt att utföra vår analys med hjälp av de sex teman utifrån vilka vi sammanställt vårt

intevjumaterial. I tur och ordning applicerar vi teorierna som vi valt på vart och ett av dessa sex.

Detta hoppas vi ska underlätta strukturen för läsaren. Avslutningsvis har vi ett avsnitt där vi

kortfattat presenterar de slutsatser vi dragit av analysen.

7.1 Begreppet integration

En av våra respondenter tog i intervjun upp att hon inte vill använda begreppet integration.

Anledningen som hon angav var att integration ger henne associationer till någon sorts

ingenjörskonst, att processen inte är mellan människor utan något som kommer ovanifrån. För att
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utveckla detta resonemang kan man ställa sig frågan vem som i så fall skulle ha kommit ovanifrån

och förändrat vem och vad. Här kan vi knyta an till våra teoretiker i det avseendet att de menar att

det är den härskande klassens ideal som dominerar och deras tolkningar som har företräde. I Sverige

kan man ganska generellt säga att den härskande klassen består av vita, välutbildade, medelålders

män med ordnade livsförhållanden39. Om man drar detta till sin spets skulle det kunna bli så att

dessa män uppe ifrån sin höga position på samhällsstegen berättar för människor i utanförskap vad

de ska göra för att bli en del av det svenska samhället. Ett aktuellt exempel på detta är Folkpartiet

Liberalernas förslag om att invandrare inte ska få svenskt medborgarskap förrän de kan ordentlig

svenska. Detta anser vi tydliggör den ingenjörskonst som respondenten talar om. Det vill säga att

någon utan inblick och egentlig förståelse för de livsförhållanden som personerna i utanförskap

befinner sig i, definierar vad som krävs av dem för att bli inkluderade.

Något som många av respondenter tog upp var att integration inte är detsamma som assimilation.

Assimilation betyder enligt Stora svenska ordboken att man ska omvandlas för att nå större likhet

med omgivningen. Utifrån detta tolkar vi respondenterna svar som att de inte anser det vara rätt att

människor i utanförskap blint ska anpassa sig till den ordning som sätts av dem som har mest

inflytande. Detta tycker vi Israel förtydligar med citatet: ”Det är över- och medelklassen som satt

normerna för vad som anses normalt, trots att de tillhör en liten elit i samhället.”40

7.2 Målgrupp

I intervjusituationen menade alla fem att hela samhället ska omfattas av integration. Alla måste vara

delaktiga och en respondent menar att det ska vara en växelverkan mellan de exkluderade och de

inkluderade. Även Malmö stads åtgärdsplan för integration belyser att integration måste rikta sig till

alla människor i utanförskap. Om man betraktar detta ur ett klassteoretiskt perspektiv så är det

givetvis så att det inte blir någon integration om inte alla är delaktiga. Men så länge vi lever i ett

klassamhälle med stora skillnader mellan människors förutsättningar kommer ingen egentlig

integration att kunna ske. I åtgärdsplanen finner vi delvis samma analys, att klyftorna mellan

människor måste minska för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Enligt

Marx’ teori är samhällets själva drivkraft just motsättningarna mellan klasserna. Utifrån detta

synsätt är integration varken möjligt eller önskvärt under rådande samhällsförhållanden.

                                                
39 Detta grundar vi på hur strukturen inom politikens, näringslivets samt medias toppskikt ser ut.
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I intervjusvaren kom även fenomenet förebilder upp, detta i två bemärkelser. Dels i form av

invandrare som förebilder för sina landsmän genom att till exempel finnas på arbetsplatser och dels

att svenska arbetsgivare ska agera förebilder när det gäller att behandla anställda och arbetssökande

likvärdigt oavsett bakgrund. Vi anser det vara fruktbart att problematisera detta. Visst behöver

människor som är främmande inför vår kultur förebilder, men vi tror att det är ett förenklat sätt att

se på saken om man tror att människor från samma land eller region har allt gemensamt. Enligt

Marx’ är det inte ursprunget utan klassbakgrunden som förenar människor. Genom citatet

”Proletärer i alla länder förenen eder”41 tydligör Marx att människor som tillhör arbetarklassen

har mer gemensamt med människor ur samma klass i andra länder än med överklassen i det egna

landet. Bourdieu å sin sida utvecklar Marx’ synsätt med att även tala om människors tillgång till

olika typer av kapital. Förutom ställningen i produktionen menar han att människor klassindelas

utifrån sina föräldrars sociala position som i sin tur gett dem olika tillgång till olika typer av kapital.

En respondent talade om maktstrukturen som målgrupp för integrationsarbetet. Han menade att man

måste rikta in sig betydligt mer på den svenska majoriteten och få dem att öppna sig för att ta emot

nya människor. Ställer man detta resonemang mot våra tre teoretikers klassteorier så finner vi att det

inte är så enkelt som att den svenska majoriteten bara ska öppna upp sina sinnen. Den svenska

majoriteten är inte detsamma som den svenska maktstrukturen, då hela det svenska samhället är

stratifierat och klassindelat. Svenskar som tillhör de lägre klasserna i samhället har i detta avseende

lika lite makt och inflytande som människor från samma klass med utländsk bakgrund.

7.3 Faktorer som påverkar möjligheterna till integration

Att ha tillgång till eller vara en del av arbetsmarknaden menade de flesta respondenter är av stor

vikt för möjligheterna till integration. Detta anser vi vara viktiga påpekanden, särskilt med

anknytning till Webers teorier om status och stånd. Stånd förklaras med att en social gruppering har

samma levnadsätt. I vårt samhälle är det viktigt för de flesta människors självkänsla att ha ett arbete.

Arbetet är för många en stor del i den egna identiteten och tillhörigheten till en grupp. Att vara

arbetarklass innebär enligt Marx’ att det enda man äger är den egna förmågan att arbeta.

Arbetslösheten är därför ofta en faktor som leder till utanförskap.

                                                                                                                                                                 
40 Israel, 1996, s.195
41 Marx Karl & Engels Friedrich, ”Kommunistiska manifestet” (1848) Vertigo Förlag, England. 1998
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En av respondenterna angav geografisk och kulturell härkomst som den viktigaste faktorn i det här

avseendet. Hon och även en annan av de intervjuade menade att det finns en rangordning mellan

invandrarna som grundas i deras nationalitet eller kultur. Överst på skalan står de invandrare som

kommer från länder vars kultur är lik vår och vice versa. Detta resonemang går hand i hand med

Bourdieus syn på vikten av människors kulturella och sociala kapital samt habitus. Ju fler likheter

människor har med varandra, ju lättare har de för att förstå varandra och därmed inlemma varandra i

respektive grupps gemenskap. En av de intervjuande talade om betydelsen av huruvida man kom

från landsbygd eller stad och hur detta spelade in när det gällde att lära sig leva i en storstad, i

svenska mått mätt, som Malmö. En annan angav psykiskt hälsotillstånd som viktig aspekt när det

gällde möjligheterna till integration. Båda dessa infallsvinklar anser vi också kan analyseras med

Bourdieus teorier om symboliskt kapital och habitus.

Vidare menade samma respondent att muslimska kvinnor som bär slöja stöter på större svårigheter

med att bli accepterade jämfört med andra grupper. Till detta väljer vi att knyta Bourdieus studier

av mode och smak. Dessa har visat att klädvalet hänger ihop med sociala och klassmässiga

relationer och att de samtidigt som de markerar tillhörighet till en grupp, markerar distans till en

annan. Detta är, tror vi, särkilt tydligt med ett plagg som slöjan. Många gånger i dagens

integrationsdiskussion får man höra om de hinder muslimska kvinnor som bär slöja stöter på, inom

till exempel arbetsliv och sjukvård.

En av intervjupersonerna påpekade att människors möjligheter inte enbart styrs av etnicitet.

Människor kan ha dåliga nätverk och dåliga ekonomiska möjligheter och detta behöver egentligen

inte ha något med etnicitet att göra, menade hon. Hon poängterade klasskillnadernas betydelse och

menade att det nästan oftare är en klassfråga än en bakgrundsfråga. Intervjupersonen tryckte också

på det faktum att det kan finnas stora skillnader invandrare sinsemellan, somliga grupper som

kommer till Sverige, till exempel iranierna är ofta väldigt välutbildade medan afghanska kvinnor i

regel har ingen eller dålig utbildning. På detta resonemang kan man applicera både Marx’ och

Bourdieus teorier. Enligt Marx’ har de respektive samhällsklasserna mer gemensamt med varandra

oavsett nationalitet än vad olika klasser inom en nations gränser har. Bourdieu å sin sida lägger stor

vikt vid utbildning. Enligt hans synsätt har det alltså stor betydelse för integrationsmöjligheterna att

olika invandrargrupper har så olika utbildningsnivå.
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En ytterligare faktor som togs upp av en av respondenterna var boendesituationen i Malmö. Han

menade att det har betydelse var man tillåts bosätta sig när man kommer till Sverige och

kommenterade de områden som byggts exklusivt för höginkomsttagare i vissa delar av Malmö. Han

tillade också att denna bostadssegregation även gäller svenskar. För att analysera detta resonemang

väljer vi att ta hjälp av Bourdieus studie av var olika samhällsskikt i Paris valt att bosätta sig. Denna

gav honom resultatet att var människor väljer att bo är ett uttryck för hur nära makten de befinner

sig samt den distans som finns mellan dem och andra grupper. På liknande sätt har långt ifrån alla

svenskar råd att bo i till exempel Bo01-området. I vilken del av Malmö som en människa bor, säger

ofta en hel del om var han eller hon befinner i den samhälleliga hierarkin. Detta är ett påstående

som finner stöd i den undersökning i Månadens Affärer som vi tidigare hänvisat till.

Enligt Malmö Stads åtgärdsplan för integration finns det en rad faktorer som är viktiga när det

gäller möjligheterna till integration. Där nämns faktorer som situationen på bostads- och

arbetsmarknaden och människors klass-, utbildnings- och yrkesbakgrund. I detta avseende ligger

alltså åtgärdsplanen nära vår teoretiska utgångspunkt.

7.4 Hur kan man mäta integration, vilka variabler tittas på

De vanligaste svaren vi fick av våra intervjupersoner på frågan om hur man kan mäta integration

var folkhälsa, skolresultat, sysselsättningsgrad och socialbidragstagande. En respondent sa att vi har

uppnått integration när dessa variabler är lika för både den invandrade gruppen och för det svenska

majoritetssamhället. Om man ser till Malmö stads åtgärdsplan för att främja integration. så tar den

upp att det finns stora skillnader när det gäller olika gruppers tillgång till arbete, ekonomiska

resurser, sociala nätverk, en god hälsa och annat. Åtgärdsplanen betonar att denna typ av

segregation är allvarlig och riskerar att permanenta utanförskap, arbetslöshet och social utslagning.

Ur ett klassperspektiv är dessa variabler intressanta att belysa. Om det går att skilja ut invandrarna

eller någon annan grupp som att de ligger genomsnittligt sämre till på ovannämnda variabler, spelar

egentligen inte någon roll. Så länge det finns stora skillnader mellan människors livsvillkor så har vi

ett klassamhälle och i ett klassamhälle så har inte människor lika möjligheter.

En av våra respondenter anser att integration är något personligt, att det är upp till var och en om

man känner sig integrerad. Med utgångspunkt i Bourdieus teori om habitus skulle man kunna säga

att en person som inte känner sig integrerad, inte har tillägnat sig ett habitus som hjälper henne eller
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honom att inta ett naturligt beteende och förhållningssätt i olika sociala miljöer som han eller hon

kommer i kontakt med. Om vi istället tar vår utgångspunkt hos Marx och anlägger ett strukturellt

perpektiv, så blir vår respondents synsätt ett skuldbeläggande av individen. Om inte individen

känner sig integrerad så är det upp till individen att göra något åt det. Integration är en fråga för hela

samhället, inte bara för individen.

Att bedöma hur integrerat ett samhälle är genom att se över andelen anställda med utländsk

bakgrund är ett sätt som både åtgärdsplanen och våra respondenter tar upp. Ur ett klassperspektiv så

är det dock inte relevant att titta på denna variabel. Om man har uppnått att det finns lika många

anställda med utländsk bakgrund i procent som det finns boende med utländsk bakgrund, så säger

sådana siffror ingenting om vem de anställda är. Vilken klassbakgrund eller vilket socialt eller

kulturellt kapital de anställda har framgår inte.

7.5 Vad är målet med integration, vilket samhälle eftersträvas

Målet med integration beskrev flera av våra respondenter som ett samhälle där människor har lika

möjligheter att ta del av det som samhället erbjuder. Malmö stads åtgärdsplan beskriver att visionen

för Malmö är en stad där alla människor är lika mycket värda och där mångfalden betraktas som en

resurs. Det mångkulturella samhället var även något som flera av våra intervjupersoner nämnde som

målet med integration. Enligt Marx’ klassteori är det som driver ett samhälle framåt kampen mellan

arbetarklassen och kapitalistklassen. Inom det kapitalistiska systemet spelas människor ut mot

varandra. Den elit som innehar makten är givetvis intresserade av att behålla den. Då de är färre till

antalet är de beroende av att arbetarna inte förenar sig. En strategi är då att så splitt mellan

människor. Arbetare ställs mot arbetare. Invandrare ställs mot svenskar. Ur detta perspektiv kan

man betrakta den allmänna främlingsfientlighet som finns i det svenska samhället. Man finner då att

det ofta handlar om ett syndabockstänkande och att en underpriviligerad grupp känner sig hotad av

en annan. Det mångkulturella samhället är inte möjligt så länge vi lever i ett klassamhälle, enligt

Marx teori.

7.6 Om du fick tio miljoner extra i projektpengar...

En av de tillfrågade sade sig vilja använda ”sina” tio miljoner till att bredda integrationsarbetet- och

diskussionen till att omfatta hela Malmö. Knyter man an detta till klassteorierna kan man hitta

beröringspunkter i att till exempel Marx anser att hela arbetarklassen tillsammans måste organisera
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sig för att nå en förändring i rådande samhällssystem. Om det råder splittring inom arbetarklassen

riskerar den att leda till ytterligare maktkoncentration hos den härskande klassen.

En annan respondent menade att man borde satsa på upplysning och kompetenshöjning. Detta för

att dels förändra majoritetssamhället attityder och dels för att få arbetsgivare att anställa så kallade

kulturbryggor. Dessa kulturbryggor ska vara människor med utländsk bakgrund som redan är inne i

det svenska samhället. På detta sätt ska de sedan agera förebilder för andra med utländsk bakgrund

som vill in i samhället. Sett ur Bourdieus perspektiv är detta inte helt problemfritt. Det är då väldigt

förenklat att tro att någon kan agera förebild utifrån den enda anledningen att personen kommer från

ett annat land än Sverige. Enligt Bourdieu har vi människor så mycket mer med oss som formar vårt

beteende och förhållningssätt. Några exempel är kulturellt kapital och habitus. En person som ska

agera förebild måste med detta synsätt ha ett liknade kulturellt kapital som den person den ska agera

förebild åt. Vidare menar Bourdieu att grunden för en persons habitus utgörs av

uppväxtförhållanden och alltså har människor olika förutsättningar för att lära sig ”smälta in” i nya

miljöer. Detta betyder att en invandrare som kommer från ordnade sociala förhållanden har lättare

för att komma in på en svensk arbetsplats jämfört med personer som inte lever under socialt

välordnade omständigheter.

Liknande teoretiska paralleller kan dras när man analyserar en respondents önskan om att införa

informatörer. Dessa informatörer skulle informera människor i utanförskap om hur samhället är

uppbyggt och om dess informella koder. Här är det viktigt att problematisera kring vilka människor

som skulle utses till informatörer. Hur skulle deras klassbakgrund se ut och vilket kulturellt och

socialt kapital skulle de ha? Risken finns att dessa informatörer skulle lära ut det förhållningssätt

som är präglat av de människor i samhället som besitter det som Bourdieu kallar ”culture générale”.

Vi vill trots detta framhålla att det som respondenten också pratade om som handlade om att dessa

informatörer skulle skapa förutsättningar och mötesplatser är en god idé. Det man emellertid måste

tänka på när dessa i så fall utses är de faktorer som diskuterats i ovanstående stycke.

En annan respondent ville lägga pengarna på att bryta skolsegregationen som var det han såg som

både mycket akut, men också realistiskt att ganska snabbt komma till rätta med. Att människor möts

och att skolorna blandas med elever med olika etnisk, kulturell och social bakgrund kan betraktas
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som viktigt utifrån vårt teorietiska perspektiv. Det man dock inte får glömma är att just skolvärlden

är en av samhällets starkaste institutioner för klassamhällets reproduktion. Här är det, menar

Bourdieu, den härskande klassens normer och ideal som råder. Det enda arbetarklassen har att göra

är att anpassa sig bäst de kan till dessa. Frågan som kvarstår är om en brytning av skolsegregationen

skulle förändra detta förhållande? Bourdieus svar på denna fråga skulle antagligen bli nej.

7.7 Slutsatser

I likhet med den litteratur vi har tagit del av, uppvisar respondenternas svar att det finns ett brett

tolkningsutrymme och en mångtydighet kring vad begreppet integration egentligen betyder. Våra

respondenter är i stort sett eniga om att integration innebär att två delar bildar en ny helhet, vilket

skall ske genom förändring från båda hållen. Hur detta ska uppnås är de intervjuade emellertid inte

lika överens om. Således är det viktigt att när man talar om integration, även beskriva vad det är

som egentligen avses.

En annan slutsats vi drar från intervjusvaren är att det teoretiska perspektiv vi valt att anlägga på

begreppet integration, i stor utsträckning lyser med sin frånvaro. De svar vi fått har ofta betonat

individuella faktorer och lösningar. Klassperspektiv och strukturella aspekter har i de flesta

resonemang, om det överhuvudtaget nämnts, haft en underordnad betydelse. Dock ska vi tillägga att

vi upplever det som positivt att alla respondenter nämner flera olika faktorer som viktiga för

möjligheterna till integration. Det tyder på att alla tar frågan på allvar samt inser dess djup och

komplexitet. När det gäller Malmö stads åtgärdsplan för integration är vår slutsats att den till viss

del utgår ifrån den teoretiska ansats vi haft i denna uppsats. Bitvis tycker vi emellertid att den

tenderar att fokusera sina förslag till lösningar alltför ensidigt kring etnicitetsproblematik. Vi menar

att ett minskande av klassklyftorna är nödvändigt som grund i integrationsarbetet men att detta

behöver kompletteras med även andra aspekter. Att anlägga ett habitusperspektiv i enlighet med

Bourdieus teori, anser vi utgör en sådan aspekt.

Ytterligare har vi förstått att för att kunna åstadkomma någon varaktig förändring krävs en

kontinuitet i insatserna och verksamheterna. Dessa ständiga projektlösningar tror vi riskerar att

skapa misströstan och uppgivenhet, både av dem som arbetar med projekten och människorna som

berörs av dem.



38

Vi delar våra respondenters uppfattning om att alla måste omfattas av integration. Vi anser dock att

det behöver poängteras att alla människor i utanförskap, oavsett etnicitet, måste ingå i en definition

av begreppet.

8. Sammanfattning

Vi har genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fem tjänstemän som arbetar med

integration i Malmö stad försökt skapa oss en bild av hur de ser på begreppet integration. Som en

bakgrund vid utformandet av intervjuguiden har vi använt oss av klassteori samt Malmö stads

åtgärdsplan för främjande av integration. För att bredda vår kunskap och förståelse av begreppet har

vi i ett bakgrundskapitel gått igenom begreppets historik samt delar av dagens diskussioner kring

begreppet. Det insamlade materialet har vi sedan analyserat ur ett klassteoretiskt perspektiv.

De teoretiker vi har valt att knyta an till och använda som analysverktyg är Karl Marx, Max Weber

samt Pierre Bourdieu. Marx klassteori har varit vår utgångspunkt som via Webers teorier om stånd

och status lett oss till Bourdieus mer samtida perspektiv med begrepp som kapital och habitus.

Våra intervjupersoner har blivit ombedda att svara på olika frågor som gäller hur de ser på

begreppet integration och vem som omfattas samt vad de tror påverkar människors möjligheter till

integration och vad de anser vara målet med integrationsarbetet. De allra flesta svarade att de anser

att integration innebär att man ska förena två grupper till en ny helhet, men att det ska ske

förändring från båda hållen. Alla var eniga om att integration omfattar alla, hela samhället. En

majoritet av respondenterna anser att hur arbetsmarknaden ser ut är en viktig faktor som påverkar

möjligheterna till integration. En annan faktor var härkomst, att det finns en hierarki beroende på

vilket land du har dina rötter i. Övriga faktorer som nämndes var boendesituation, språk, psykisk

hälsa, om du kommer från stad eller landsbygd samt vilken utbildningsbakgrund du har. Målet med

integration beskrevs som ett mångkulturellt samhälle där alla har lika möjligheter.

En av våra slutsatser är att en diskussion kring begreppet integration genererar en mängd olika idéer

och associationer. Det finns ingen direkt enhetlighet i svaren kring vilken åtgärd som borde ha

högsta prioritet för att komma närmare det integrerade samhället, ens hos människor som arbetar

med integration.
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Vidare har vi kunnat konstatera att de svar vi fått via våra intervjuer i många sammanhang fokuserar

på andra aspekter och förklaringsmodeller än de som återfinns i våra valda teorier. Många av våra

respondenter betonar individuella faktorer som viktiga där våra teoretiker istället lyfter fram

förklaringar av mer strukturell art.

Huvudsakligen har vi utifrån våra valda teorier kommit fram till att det är en bekämpning av

klassklyftorna som måste vara det primära i ett arbete vars mål är ett integrerat samhälle, ett

samhälle där alla har lika möjligheter.

9. Slutdiskussion

Vi hade en rad olika förslag på vitt skilda ämnen när vi först satte oss ner för att formulera vad

denna uppsats skulle handla om. Att valet föll på just integration berodde bland annat på att ingen

av oss var särskilt insatt i ämnet och tyckte att det vore en spännande utmaning att ta sig an. Till

saken hörde att vi hade en förförståelse om att man ofta missar att ta hänsyn till klassaspekten i

arbetet med integrationsfrågor. Samtidigt är integration ett ämne som kommit att få allt större

utrymme inom fältet för socialt arbete, vilket stärkte oss i vårt ämnesval.

Under materialinhämtningen och skrivandet av denna uppsats har det väckts en hel del tankar hos

oss. Bland annat har vi funderat kring varifrån den känslighet kommer som präglar delar av

integrationsdebatten. Varför är det till exempel så mycket mer accepterat att driva med svenskar och

deras fördomar än vad det är att göra samma sak med människor som kommer från andra kulturer?

Likaså undrar vi varifrån den föreställning kommer som säger att det är mycket värre för en

muslimsk man att vara arbetslös än vad det är för en svensk, detta baserat på att den muslimske

mannens identitet bygger på att han är familjeförsörjare. Med dessa funderingar vill vi på intet sätt

ta avstånd ifrån att det finns svenskar med en mängd fördomar eller att det är viktigt för en

muslimsk man att ha ett arbete. Vi tror bara inte att bilden är så enkel och därför önskar vi oss en

nyansering och att man slutar ställa olika underpriviligerade grupper mot varandra.

Att hela tiden belysa de skillnader som finns mellan svenskar och invandrare istället för att se det

utifrån ett klassperspektiv och ta fram de många likheter och beröringspunkter som finns mellan den

svenska och invandrade arbetarklassen, tror vi leder till främlingsfientlighet. Att komma tillrätta

med detta problem är inte det lättaste och en stor roll spelar de rasistiska grupperingar som i mångt

och mycket gjort frågan till sin egen. Även svenska kulturyttringar har kommit att förknippas med
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främlingsfientlighet, vilket visar sig när elever inte får fira nationaldagen och vifta med svenska

flaggan. Vi menar att de etablerade partierna måste våga ta mer plats i integrationsdebatten och lyfta

fram mångfaldens möjligheter och inte överlåta åt de främlingsfientliga partierna att definiera och

tolka segregationen.

När det gäller de olika förhållningssätt till begreppet integration som framställs i bakgrundskapitlet,

ligger vår egen syn närmast de som talar om integration som ett strukturellt fenomen. Exempel på

detta är den betydelse som tas upp i SOS-rapporten som talar om alla människors delaktighet som

förutsättning för integration. Vi vänder oss emot de perspektiv som vill individualisera fenomenet,

till exempel Ahmadi Naders syn på att integration är en subjektiv upplevelse av tillhörighet. Dock

vill vi poängtera att vi inte ser dessa förhållningssätt som onödiga eller överflödiga, de kan vara nog

så viktiga för individer, men viktigast av allt anser vi ändå de strukturella perspektiven vara. Det är

endast med dessas hjälp som man kan säga något om hur det egentligen på ett mer övergripande sätt

förhåller sig i samhället.

Vi vill betona att de teoretiker vi valt att använda oss av och det perspektiv vi valt att anlägga på

denna fråga i allra högsta grad är relevant och fruktsamt. Att ha ett klassperspektiv på

integrationsfrågan och även andra samhällsfrågor är nödvändigt så länge vi lever i ett klassuppdelat

samhälle. Vi vill dock inte förringa de perspektiv som våra respondenter lyfter fram i sina

resonemang, att angripa en komplex fråga utifrån många olika utgångspunkter anser vi vara

elementärt. Etnicitet, kön, ålder, utbildning, psykisk och fysisk hälsa är alla exempel på faktorer

som är viktiga att ta i beaktande, men vi anser att man alltid måste se dem mot en klassteoretisk

bakgrund. Det är först när man sätter de individuella egenskaperna mot en strukturell bakgrund som

man kan dra slutsatser ur ett makroperspektiv, anser vi.

Vi tycker det hade varit intressant att se vad som hänt ifall det gjorts en stor satsning på att utjämna

klassklyftorna i samhället. Om människor i större utsträckning kände en samhörighet med varandra

och slapp leva på marginalen. Tar man bort grogrunden för främlingsfientlighet som vi främst anser

vara klassklyftor och ojämlikhet, men även okunskap och osäkerheten på arbetsmarknaden, tror vi

att främlingsfientligheten kommer att minska kraftigt.
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Avslutningsvis vill vi på något sätt beklaga att vi inte haft utrymme att i denna uppsats även ha med

ett könsteoretiskt perspektiv. Som vi nämnde i inledningen så anser vi att klass- och könsaspekten

går hand i hand och att dessa teorier tillsammans skulle ha gett en både mer ingående och

heltäckande belysning av fenomenet integration. Exempel på aspekter vi då skulle ha velat

undersöka är det dubbla förtryck som invandrade arbetarklasskvinnor utsätts för samt den klassiska

föreställning om de stora skillnader som råder mellan unga svenska tjejer och unga muslimska

tjejer. Trots detta är vi nöjda med vårt val av teori, de perspektiv vi har fått med i vårt arbete anser

vi vara av stor relevans inom detta ämne såväl som inom de flesta som har med socialt arbete att

göra. Vår förhoppning är att integrationsdiskussionen kommer att fortsätta både på vår institution

och i samhället i övrigt. Dock skulle vi gärna se att klassperspektivet får ett större utrymme, i likhet

med vår intention i denna uppsats.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Personen:

- Hur länge har du arbetat här?

- Vad har du för utbildning?

- Beskriv dina arbetsuppgifter.

Begreppet integration:

- Hur skulle du definiera begreppet integration?

- Vem omfattas? Målgrupper?

- Hur skulle du beskriva Malmö idag ur ett integrationsperspektiv?

- Varför tror du att det ser ut så?

- Vem bär ansvaret för att integrationen lyckas?

- Ska man integreras eller integrera sig, hur brukar du säga/använda begreppet?

Förutsättningar:

- Kan du se några faktorer, både hos individen och samhället, som påverkar möjligheterna till

integration?

- Hur kan man mäta integration? Vilka variabler tittas på?

- Vad ska en person integreras från och vad ska han/hon integreras till?

- Arbetar ni utifrån Malmö Stads åtgärdsplan för att främja integration?

- Hur ser du på uppdelningen av Malmö Stad i stadsdelar?

Mål/visioner:

- Vad är målet med integration, vilket samhälle eftersträvas?

- Hur ska målet uppnås?

- Beskriv en person som är integrerad.

- Om du fick tio miljoner extra i projektpengar för att främja integrationen i Malmö Stad, hur

skulle du använda dem?


