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Abstrakt  

 

Den här studien handlar om den etniska bostadssegregationen i Norrby, ett bostadsområde i 

Borås. I Norrby bor en majoritet av människor tillhörande etniska minoriteter och ett högt 

antal av dessa människor är arbetslösa. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka de 

bidragande faktorerna som ett antal personer från myndigheter och lokala organisationer 

anger till den etniska bostadssegregationen i Norrby och vad man gör från myndigheters och 

lokala organisationers håll för att integrera och motverka segregationen. Studien är en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med personer från myndigheter och lokala 

organisationer kopplade till Norrby. Resultatet visar att de bidragande faktorerna som de 

intervjuade anger till den etniska bostadssegregationen är många. Ur ett historiskt perspektiv 

har det alltid funnits lägenheter tillhands, hyrorna på dessa lägenheter attraherar etniska 

minoritetsfamiljer. Vidare framhåller respondenterna att många etniska minoritetsgrupper 

bosätter sig i Norrby för att deras landsmän bor där. Vidare framgår det att myndigheter och 

lokala organisationer främst försöker integrera och motverka segregationen genom arbete. 

Att integreras mot arbetsmarknaden ses som den bästa lösningen. I denna studie kommer vi 

fram till att respondenterna är eniga om att den etniska stadssegregationens bidragande 

faktorer bör ses ur både ett historiskt perspektiv (arbetskraftsinvandringen samt 

tillgängligheten på lägenheter), samt att självsegregationen bland etniska minoriteter är en 

kraftigt bidragande faktor i Norrbys fall. Sist men inte minst beaktas även de olika 

kapitalens inflytande. Det mest utmärkande är det ekonomiska och sociala kapitalet vars 

inverkan på etniska minoritetsgruppers bosättning i Norrby bör uppmärksammas. 

Myndigheterna och de lokala organisationerna försöker motverka segregationen och 

integrerar främst genom arbetsmarknadsåtgärder, vidare använder man sig av strategier för 

att utbilda och bidra till sociala nätverk. 

 

 

 

 



 

 

Förord  

 

Under en period kännetecknad av mycket slit och sömlösa nätter har detta examensarbete 

om den etniska bostadssegregationen i Norrby vuxit fram. Blandade känslor har uppstått 

under resans gång, stress och frustration har blandats med glädje och skratt. Vi vill rikta ett 

stort tack till vår handledare Erik Ljungar som har ledsagat oss och vart till stor hjälp under 

uppsatsens gång. Vidare vill vi tacka alla respondenterna för deras medverkan, utan er hade 

inte denna undersökning varit möjlig. 

 

Som en avslutning på detta förord väljer vi att citera den skotske författaren Samuel Smiles: 

 

 

“We learn wisdom from failure much more than from success. We often discover what will 

do, by finding out what will not do; and probably he who never made a mistake never made 

a discovery.” 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund  

Den etniska bostadssegregationen är ett samhälligt problem i det moderna samhället i hela 

världen.  I Sverige är den etniska bostadssegregationen främst kopplad till storstädernas 

förorter och de s.k. miljonprogrammen. Miljonprogrammen kallas de olika 

bostadsbyggnadsprojekt som under en tioårsperiod ledde till att det byggdes cirka 1 miljon 

bostäder mellan 1965-1975, detta eftersom det då det rådde akut bostadskris i Sverige. 

Allmännyttans hyreslägenheter står som geografiskt centrum där den etniska 

bostadssegregationen utspelar sig. Anledningarna till segregationen är många men i Sverige 

ses den främst som en konsekvens av de socioekonomiska skillnaderna, detta då ekonomisk 

slagkraft har en stor inverkan på en individs eller familjs boendeval.  

 

1.2 Norrby 

Invånarantalet i Norrby uppgår till 10 000 personer. För att ge en inblick i hur det ser ut i 

Norrby så är höghusdelen tät på invandrarfamiljer medan delen med bostadsrätter och villor 

kraftigt domineras av svenska familjer.   

 

Norrbys geografiska läge är väldigt fördelaktigt med ett promenadavstånd till centrum och 

tågstation på cirka 5 minuter, fina grönområden och avskiljt från stadens buller. Norrby 

benämns som Borås största arbetarstadsdel och byggdes som en del i miljonprogrammet 

som startade på 1960 talet, då man började bygga effektivt, på höjden. Andelen 

förvärvsarbetande individer i Norrby mellan 20 och 64 år är dock endast 40 procent, jämfört 

mot de 80 procent som förvärvsarbetar i Borås i stort. Den genomsnittliga inkomsten per 

hushåll i Norrby ligger mellan 160 000-200 000 kr om året. 55 procent av befolkningen är 

utlandsfödd (AB Bostäder, 2009). 

 

Då det tidigare inte skett någon vetenskaplig undersökning kring bostadssegregationen i 

Norrby och dess bakomliggande faktorer, har vi sett detta som en ypperlig möjlighet till att 

hjälpa till med att skapa en förståelse för detta fenomen. Denna förståelse har utvunnits 

utifrån ett antal myndighetspersoners samt personer från lokala organisationers subjektiva 

uppfattningar, kunskaper och erfarenheter gällande den etniska bostadssegregationen samt 

hur man arbetar med integration inom dessa myndigheter/organisationer. Ämnesvalet är av 

sociologisk relevans då det berör etnisk segregation av människor kopplad till ett visst 

geografiskt område (Norrby/Borås), samt hur ett antal myndigheter och lokala 

organisationer arbetar med att integrera segregerade grupper i samhället.  

 

1.3 Motivering till val av studieobjekt 

Efter att vi båda flyttat till Borås för att studera på Opus-programmet hamnade vi 

tillsammans i en lägenhet på Hässleholmen, ett av Borås invandrartäta bostadsområden. 

Tankarna och känslorna kring vår tid på Hässleholmen är blandade, i området märktes en 

tydlig majoritet av utländska individer. Att vara på Hässleholmen var som att vara 

utomlands, överallt talades andra språk än svenska och människorna bar kläder eller 

huvudbonader tillhörande olika religioner och kulturer. Norrby som bostadsområde 

påminner väldigt mycket om Hässleholmen i den bemärkelsen att det finns en blandning av 

kulturer bland de bosatta. Den upplevda majoriteten av icke etniska svenskar är uppenbar på 

gatorna i Norrby. Som två studenter med utländsk bakgrund och ett intresse för andra 
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etniska kulturer så fann vi ämnet etnisk bostadssegregation väldigt intressant att studera. Att 

studera ett invandrartätt bostadsområde föll som ett naturligt val och blev idén inför vår 

kandidatuppsats. 

 

1.4 Syfte och Frågeställningar 

Studiens syfte är att skapa en förståelse för vilka faktorer som har haft betydelse för den 

etniska segregationen i Norrby. Vidare vill vi skapa oss en förståelse för vad olika 

myndigheter och organisationer gör för att integrera de bosatta i Norrby in i samhället. Gör 

dessa myndigheter och organisationerna något för att motverka den befintliga segregationen. 

Syftet besvaras utifrån ett antal yrkesverksammas subjektiva uppfattningar, personer vilka 

samtliga arbetar i lokala organisationer och myndigheter. 

 

Frågeställningarna är: 

 

Vilka faktorer har bidragit till den etniska bostadssegregationen i Norrby? 

Vad görs från myndigheternas och de lokala organisationernas sida för att integrera 

invånarna i Norrby in i samhället?  

Vad görs för att motverka segregationen på området? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Motverkan av segregation 

I en artikel av Gideon Bolt (2009) diskuteras hur man i länderna Holland, Sverige, Danmark, 

Frankrike och Storbritannien försöker motverka bostadssegregation och blanda upp städerna 

för att uppnå en balans mellan huvudbefolkningen och etniska minoritetsgrupper. Artikeln 

tar vidare upp huruvida den etniska segregationen är ett problem och försöker ge 

förklarningar till segregationen (Bolt, 2009). Bolt kommer fram till att man i alla fem 

länderna uppmärksammar den etniska segregationen som ett problem men att man handskas 

med problemet på olika sätt. Han belyser fem olika bostadspolitiska åtgärder som används 

för att motverka den etniska segregationen (alla används dock inte i ovanstående länder) 

(Bolt, 2009) 

 

Scattered-site programmes som är det första exemplet innebär att man bygger allmännyttiga 

bostäder i välbärgade vita områden med avsikten att blanda upp och utvinna en etnisk och 

klassmässig mix bland de boende. Svårigheten med denna åtgärd är att få kommunerna att 

samarbeta vilket oftast leder till att de uppstår negativa konsekvenser, så som att stora 

grupper vita lämnar området, s. k. ”white flight”(Bolt, 2009).  

 

Rental subsidies innebär att hyreskuponger kan användas fritt av låginkomsttagare med 

avsikt att ge dem möjlighet att bosätta sig i ett dyrare område så länge som de accepterar det 

ekonomiska ansvaret som medföljer. Forskning i USA pekar på en minskad segregation och 

ökad valfrihet av hushåll för låginkomsttagare, detta eftersom de kan välja att flytta till 

ekonomiskt starkare områden med hjälp av det ekonomiska understöd som ges. Denna 

åtgärd har visat sig fungera inom både offentlig och privat sektor i Holland (Bolt, 2009).  

 

Ett tredje exempel är Housing allocation policy, dvs. ett kvotsystem för att motverka en hög 

koncentration av etniska minoriteter i olika områden och på så sätt utvinna en integration. 

Denna åtgärd handlar om att minska segregation genom att förbjuda etniska minoriteter att 

flytta till redan segregerade områden. Denna metod har visat sig ineffektiv och inga bevis på 

positiva resultat har framkommit, däremot har det framkommit uppgifter om en ökad 

isolering från sociala nätverk bland etniska minoritetsgrupper. Denna metod är beprövad i 

Holland, Storbritannien och Tyskland (Bolt, 2009). 

 

Ett fjärde exempel på en åtgärd för att minska segregationen är de s.k. mobility programmes, 

dvs. en kombination av hyres kuponger som endast är gångbara i områden med låg 

fattigdom eller lågt antal svarta samt mobilitetsrådgivning. Denna åtgärd har visat sig positiv 

endast i den bemärkelsen att det skett en förbättring i bostadsmiljö och säkerhet, dock finns 

inga starka bevis på någon ökad integration eller stärkt ställning på arbetsmarknaden (Bolt, 

2009). 

 

Det sista exemplet Bolt tar upp är Housing diversification – vilket är en metod som används 

i alla fem ländernas bostadspolitik. Tanken med diversifieringen är att bygga broar mellan 

olika samhällsgrupper och på så sätt öka den sociala rörligheten, främst för 

låginkomsttagare. Det framkommer dock att effekten på integrationen inte är speciellt stark 

(Bolt, 2009). 

 



 

4 

 

I Bolts artikel framgår att det i Storbritannien arbetas aktivt för att öka minoritetsgruppers 

bostadsval och att skapa en fungerande kulturell mångfald i städerna genom ”mobility 

programs”. Tanken är att assimilation och social sammanhållning ska underlättas för att 

skapa denna fungerande kulturella mångfald. Mångfalden skall främst implementeras i 

områden med hög koncentration av etniska minoriteter. De ökade valmöjligheterna för 

bosättning har i Storbritannien dock lett till en hög grad av självsegregation bland 

minoritetsgrupper. Dessa grupper tenderar att bosätta sig i områden med ett redan högt antal 

utlandsfödda invånare (Bolt, 2009). 

 

I Finland och Sverige försöker man främst se bostadssegregationen ur ett socioekonomiskt 

perspektiv. Finland som land har en relativt kort historia som invandrarland och började 

först på 1990-talet att tänka kring etnisk bostadssegregationen i och med en ökning av icke-

finska medborgare. I Finland finner man en hög koncentration av etniska minoriteter i s.k. 

multiproblemområden. Man har försökt att motverka detta genom en spridning av 

invandrarna till olika områden, detta har dock inte genererat någon tydlig förbättring vad 

gäller inflytande och minskad segregation. I Finland ser man självsegregationen som den 

största bidragande faktorn till minoritets koncentration till vissa bostadsområden. I intervjuer 

med somalier i Finland har det dock framkommit att självsegregering inte antas vara den 

största orsaken utan att man känner sig ”dumpade” i områden som ingen annan vill bosätta 

sig i (Bolt, 2009). 

 

I Tyskland ser man självsegregationen av etniska minoriteter som den störst bidragande 

faktorn till den etniska bostadssegregationen. Vidare går att utläsa att infödda tyskar 

undviker att flytta till områden med hög koncentration av utlandsfödda. Tyskland använder 

sig av kvoterings och förbudssystem för att minska den etniska segregationen i vissa städer, 

dock utan några större effekter då de allmännyttiga hyreshusen blir allt färre. Forskare 

menar på att man i tyska städer har kapacitet likt ingen annan att motverka den etniska 

segregationen i och med kvoteringssystem och olika förbud. Några större positiva resultat 

har dock uteblivit på grund av minskade antal hyreslägenheter och en hög tendens bland 

infödda tyskar att undvika att flytta till bostadsområden med hög koncentration av 

utlandsfödda (Bolt, 2009). I de flesta av länderna strävar man efter ett integrerat 

mångkulturellt samhälle. I Holland ser man det höga antalet hyresbostäder i förorterna som 

den största bidragande faktorn till den etniska segregationen. Vidare har man ifrån 

regeringens sida i Holland lagt över ansvaret för integration på lokal nivå. I Sverige likt i 

Finland ligger fokus på den socioekonomiska segregationen vad gäller bostadspolitiken. 

Unikt för Sverige bland de länder som undersökningen tar upp är att man eftersträvar en 

mångfald i alla bostadsområden. Den etniska segregationen ses som en följd av en dålig 

integration på arbetsmarknaden vilket förtydligar den socioekonomiska synen. Till skillnad 

från Storbritannien och Holland så ser man nybyggnation som en metod för att förebygga 

etnisk segregation i Sverige. Här förekommer det att man river byggnader i städer/områden 

med hög koncentration av etniska minoriteter (Bolt, 2009). 

 

Gemensamt förutom funna likheter länderna emellan, går det utifrån Bolt (2009) att utläsa 

att en anledning till att man har svårigheter att förebygga den etniska segregationen och 

utvinna positiva resultat är att man är för endimensionell och förbiser mängder av faktorer 

av betydelse för den etniska segregationen. Vidare är politikernas makt att implementera 

lagar, förbud och förordningar svag när det kommer till frågor rörande etnicitet (Bolt, 2009). 
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2.2 Bostadssegregationen i Sverige 

I en artikel av Roger Andersson (1999) beskriver han att i Sverige ser man segregationen ur 

ett socioekonomiskt perspektiv och menar på att segregationen föds av dålig integration på 

arbetsmarknaden. Vidare lyfter han fram i artikeln slutsatsen från en statlig rapport som 

hävdar att segregation är en klassfråga. Andersson menar dock att segregationen i Sverige 

inte endast kan återspeglas av de socioekonomiska faktorerna eller som en klassfråga. 

Slutsatsen blir istället att faktorer så som stadsplanering, etnicitet/ras, diskriminering, 

självsegregation, utbildning av invandrare, bostads politik samt politiska beslut alla spelar en 

roll (Andersson, 1999). 

 

Den dåliga integrationen på arbetsmarknaden bland etniska minoriteter leder enligt 

Andersson (1999) till en låg ekonomisk status, vilket i sin tur leder till färre valmöjligheter 

på bostadsmarknaden. Därav skapas områden med hög koncentration utlandsfödda, där den 

enda möjligheten till bosättning som finns utgörs av de s.k. miljonprogrammets höghus. 

Även självsegregeringen eller rädslan för utanförskap tas upp som en faktor som leder till 

kluster av etniska minoriteter på vissa områden, personer med utländskt bakgrund tenderar 

att undvika områden med svensk majoritetsbefolkning av rädsla för utanförskap (Andersson, 

1999). 

 

Anderssons artikel tar vidare upp segregationen i tre stora städer i Sverige: Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Han pekar på en tendens av hög koncentration av invandrare och 

låginkomsttagare i flera av städernas förorter. I förorten Tensta var arbetsdeltagandet bland 

personer från 16-64 (år 1995) endast 39 procent. Av de 16 000 människorna som bor i 

Tensta jobbade endast 4300. Sämst procentuella siffra hade somalier där endast 5 procent av 

alla somalier hade ett jobb. Enligt Andersson är segregationen i storstäderna främst av 

socioekonomisk natur. Det är en klasskillnad mellan individer som har en position på 

arbetsmarknaden och en outsidergrupp. Denna klasskillnad föder utanförskapet (Andersson, 

1999). 

 

Det görs en jämförelse mellan stadsdelars etniska segregation i varje stad. I Stockholm 

jämför man Rinkeby och Ängby, i Malmö Rosengård och Bellevue och i Göteborg  Hjällbo 

och Hovås. Av denna jämförelse att döma är skillnaderna mellan områdena stora. De rika 

bostadsområdena domineras av privatägda fastigheter, medan de fattigare områdena har en 

näst intill total dominans av allmännyttiga hyreshus. Skillnaden mellan städernas rika och 

fattiga stadsdelar skiljer sig även vad gäller bidragstagande och ekonomiskt stöd, 35,7 

procent mot 0.5 procent i Stockholmsområdet, 44,2 procent mot 1,2 procent i Göteborg och 

43,9 procent mot 2.2 procent i Malmö (Siffrorna från 1993). Som en konsekvens av 

segregationen i Sverige har man uppmärksammat gängvåld och ett växande antal 

högerextrema aktivister (Andersson, 1999).  

 

2.3 Bostadssegregationen i Finland 

I en artikel av Dhalman och Vilkama (2009) beskrivs att hela 82 procent av de etniskt icke-

finska medborgarna i Finland bor i allmännyttiga hyreshus. Finland som land har en relativt 

kort historik av invandring jämfört med andra länder i Europa. Segregationen i Finland ses 

främst ur ett socioekonomiskt perspektiv. Helsingfors, menar man i artikeln, har en ganska 

jämn fördelning av fattiga och rika, därför finner man en avsaknad av större kluster av 

etniska minoriteter eller stora ekonomiska skillnader mellan invånarna. Artikeln tar vidare 
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upp Somaliernas situation i Helsingfors, som är en av de större etniska minoriteterna. 

Somalierna som immigrerat till Finland blev från början utspridda i hela landet men man 

finner ett mönster av att de drar sig till Helsingfors då storstaden erbjuder en mer 

multikulturell miljö. Hela 86 procent av de c.a. 9000 immigrerade somalierna bor i 

Helsingforsområdet. Självsegregationen menar man är en stor förklarning till detta, eftersom 

det är genom en snöbollseffekt som somalierna får reda på att det i Helsingfors finns andra 

somalier. Somalierna som grupp bosätter sig främst i allmännyttans hyreshus, detta på grund 

av deras låga ekonomiska status och deras låga integration på arbetsmarknaden. Den 

självsegregation som beskrivs i artikeln ses som en konsekvens av att familjeband och 

solidaritet anses väldigt viktiga i den somaliska kulturen. Hörsägen om diskriminering 

menar även flertalet respondenter i denna undersökning är en orsak till att många väljer att 

inte söka privatägda bostäder. I Helsingfors finner man även att en av orsakerna till den 

etniska segregationen är att infödda finnar flyttar ut från områden/allmännyttans hyreshus 

medan minoriteter flyttar in. Det är främst individer med en något starkare ekonomi som 

försvinner från dessa områden (Dhalman & Vilkama, 2009). 

 

2.4 Etnisk och social segregation i Europa 

I en artikel av Sako Musterd (2005) skissas den etniska och sociala segregationen inom 

Europa, med hjälp av ett stort antal källor. Det framgår att segregationen i Europa är mindre 

jämfört med de amerikanska städerna. Utifrån studien framgår det också att människor 

känner en viss oro för att för höga nivåer av segregation och fattigdom kommer leda till att 

de segregerade/fattiga människorna inte blir fullständigt delaktiga i samhället. Detta 

utanförskap leder till en sämre integration vad gäller arbetsmarknaden, 

utbildningsmöjligheter, politik och kultur. 

 

Musterd (2005) försöker i sin artikel skaffa en större förståelse för segregation och dess 

följder, med fokus på Europa. De tre frågor han vill försöka besvara närmare är (1) Vad kan 

vi säga om de nivåer som finns av geografisk rassegregation och ekonomisk geografisk 

segregation i Västeuropa? (2) Skiljer dessa nivåer sig från amerikanska nivåer? Vilka 

anledningar finns det i så fall till detta? (3) Vad blir konsekvenserna, har geografisk 

segregation reproducerat ojämlikheter och segregation? 

 

Vad Musterd (2005) kommer fram till är att segregationen i Europas städer är lägre än i de 

amerikanska städerna. Det framgår att det till Sverige flyttar en större mix av personer med 

olika etnisk bakgrund. I artikeln framgår det även att de flesta stadsdelarna som har en högre 

andel invånare med utländsk bakgrund än svensk, är väldigt uppblandade av många olika 

etniciteter. Städerna i Europa har lockat människor från hela världen, detta är en av 

anledningarna till man kan urskilja etniska majoriteter i de Europiska städerna. Paris är en av 

städerna där man kan se detta. I Paris har de ett högt antal invandrare från Algeriet och andra 

nordafrikanska länder, som tidigare var franska kolonier. I Skandinavien kan man se att 

vissa städer är väldigt uppblandade, så som Stockholm. Stockholm har öppnat sina dörrar till 

olika flyktingar från hela världen, större grupper från bland annat Jugoslavien, Iran, Irak, 

Somalia, Etiopien och Chile går att hitta där. Om man skulle utelämna den svarta 

befolkningen från undersökningen så skulle inte skillnaden mellan Europa och USA vara 

lika stor som den är. I undersökningen framkommer även att den fattiga befolkningen inte är 

allvarligt segregerad i samhället, detta innebär i sin tur att de finns många socialt blandade 

bostadsområden. Man kan även se vissa gruppskillnader, de människor som har högre 

klasspositioner tenderar att vara mer segregerade än de som har lägre positioner. Slutligen 
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kan man se att de finns mycket stor social blandning i många europiska städer (Musterd, 

2005). 

 

Politiken i de Europiska länderna tenderar att skilja sig åt, det har gjorts olika insatser i olika 

länder för att ta itu med problemet med segregationen. För tillfället är den största debatten i 

de europeiska länderna fokuserad på att förbättra bostadspolitiken, i Belgien är det en större 

debatt för att få en större integration för invandrare i hela samhället. Men motsvarande 

debatter kan man även hitta i andra länder som Sverige, Nederländerna, Storbritannien, och 

Finland. De framgår även i artikeln att ojämnlikheten har ökat under senare år i Sverige, 

detta är inte vanligt med tanke på att det svenska samhället annars varit mer jämlikt än något 

annat samhälle i Europa. En anledning till att det ser ut så här kan vara att nyanlända 

invandrare föredrar att bosätta sig nära de människor som har en liknande kultur eller 

religion (Musterd, 2005). 

 

2.5 Etnisk bostadssegregation i Stockholm  

I en artikel av Björn Hårsman (2006) beskrivs utvecklingen av etnisk mångfald och etnisk 

segregation i Stockholmsregionen mellan 1991-2001. Det som kännetecknar denna period är 

ökningen som skett av befolkningen med utländsk bakgrund och den etniska mångfalden. 

Sedan 1930 har invandringen varit större än utvandringen i Sverige generellt sätt varje år 

med få undantag. Sedan efter andra världskriget och fram till 1970 har den största 

invandringen i Sverige varit arbetskraftsinvandring från de europeiska länderna, mestadels 

av finländare och tyskar, men även från länder som Polen, Grekland och Jugoslavien. Dock 

dominerades migrationsströmmen av finländare under denna period. Den tidigare 

arbetskraftsinvandringen från nordiska länder samt från västra och södra Europa har snabbt 

ersatts av flyktingar från icke europiska länder och från Östeuropa. Den dominerande 

invandringen är idag flyktingar och familjemedlemmar till tidigare invandrare, endast en 

tredjedel av de utlandsfödda i Sverige kan idag ses som arbetskraftsinvandrare (Hårsman, 

2006). 

 

Hårsmans syfte med artikeln är att belysa utvecklingen av den etniska segregationen samt 

den etniska mångfalden i Stockholmsregionen mellan åren 1991-2001. Han menar att på den 

regionala nivån så växer antalet invandrare snabbare än den infödda befolkningen, en 

bidragande faktor till detta kan enligt Hårsman vara det utbud av lägenheter som finns 

tillgängliga i de olika delarna av regionen. I de kommuner där det finns stort utbud av 

småhus är fraktionerna av invandrare lägre gentemot de kommunerna med ett större utbud 

av hyreslägenheter (Hårsman, 2006). 

 

Ökningen av den etniska mångfalden i Stockholmsregionen har enligt Hårsman anknytning 

till den utländska politiken, hur det ser ut i världen, t ex förtryck, våld och krig i andra 

länder. Den etniska blandningen kan i första hand förklaras av individers ekonomiska 

situation. Den ekonomiska situationen för en individ/familj är avgörande vad gäller typ av 

boende samt val av vilket geografiskt område de bosätter sig i, vilket i sin tur spelar en 

avgörande roll för hur segregationen kan målas upp. Den etniska segregationen 

kännetecknas av en koncentration av flera etniska grupper utav utländskt bakgrund inom ett 

ganska litet antal distrikt i Stockholm. Det framgår även att de flesta infödda svenskar i 

Stockholm bor i stadsdelar som kännetecknas av en låg etnisk mångfald, medan icke 

européer i motsatt typ av distrikt. Samtidigt har överrepresentationen av svenskar med låga 
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inkomster minskat i Stockholmsregionen där de finns en låg etnisk mångfald (Hårsman, 

2006). 

 

Bostadsbyggena mellan 1964-1974 är enligt Hårsman en av anledningen till den 

segregationen som utvecklades under 1991-2001. Detta bidrog till att invandrare som kom 

till Sverige under 1991-2001 koncentrerades till dessa stora bostadsområden som en följd av 

det s.k. miljonprogrammet. En annan anledning till att segregationen ökar mellan svenskar 

och invandrare kan vara att svenskar väljer att flytta ut från de distrikt som invandrare flyttar 

till. Svenskar är överpresenterade i de distrikt där mångfalden är liten (Hårsman, 2006). 

 

I Hårsmans artikel framkommer det att bostadsplacering av etniska grupper orsakas utav 

olika faktorer där några viktiga faktorer är, inkomst, ålder och familjesammansättning. 

Asylsökande tenderar att välja att bo där det finns billiga bostäder. Eftersom låg inkomst hos 

invandrare är mycket vanligare än bland svenskar kan detta vara en skillnad som avgör var 

man väljer att bosätta sig (Hårsman, 2006).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Det utvunna empiriska materialet från de kvalitativa intervjuerna med respondenterna 

kommer att analyseras utifrån socioekonomiska och etniska aspekter. Vidare kommer en 

teori berörande strategier för att motverka etnisk bostadssegregation att användas. Den teori 

som anknyter till de socioekonomiska aspekterna utgörs av Bourdiues kapital- eller fältteori. 

Teorin som anknyter till de etniska aspekterna är ”Vi och dem” - teorin. Vidare kommer 

Roger Anderssons förklaringsmodell över etniskt selektiva flyttningsmönster att användas. 

 

3.1 Fält, habitus och kapital 

Kapitalen måste enligt Bourdieu (1986) förstås med en bakgrund av fält. Fält kan ses som 

den spelplan som bestämmer reglerna för agenterna på vilken de olika kapitalen står som 

spelbrickor eller som för fältet gångbara egenskaper. Som ytterligare faktor i spelet finns de 

olika samhällsklasserna, dessa måste bejakas vad gäller tillgången till de olika kapitalen och 

som en förklaring till varför det alltid är samma system av egenskaper som styr kampen på 

fälten. Bourdieu menar på att de för fälten mest gångbara kapitalen varierar från fält till fält. 

Kapitalen är ”en social energi som inte existerar och producerar sina effekter någon 

annanstans än inom det fält där det producerar och reproducerar sig självt” (Bourdieu, 1993, 

s. 269-271).  

 

Det kulturella kapitalet  

Kulturellt kapital inbegriper kunskapen och erfarenheter om kultur och sättet att föra sig på i 

olika kulturella sammandrag. Utbildning, teater, konst samt språk är företeelser som 

innefattas i begreppet kultur och ett intresse och/eller kunskap av dessa medför ett kulturellt 

kapital då det erkänns som ett värde av andra individer. Det kulturella kapitalet är först ett 

kapital då det erkänns av individer inom samma fält som en symbol (Bourdieu, 1986). 

 

Socialt kapital 

Det sociala kapitalet förklaras av erkända relationer, ärvda eller förvärvade, genom livet så 

som släktskap, skolkamrater, arbetskollegor, nätverk eller medlemskap i andra 

organisationer, som medför en möjlighet att utnyttja gemensamma resurser. Dessa resurser 

kan man ha till nytta när man vill utöva någon sorts makt. Det sociala kapitalet kan användas 

genom att en släkting, vän eller familjemedlemmar som har ett brett nätverk som i sin tur 

kan öka chanserna att komma in på arbetsmarknaden eller i en organisation (Bourdieu, 

1986). 

 

Ekonomiskt kapital 

Det ekonomiska kapitalet avser de tillgångar och ägodelar som man har. Till det ekonomiska 

kapitalet kan man även koppla de andra kapitalen. Ett ägande av en fin bil kan utmärka det 

kulturella kapitalet. Det ekonomiska kapitalet kan man använda som styrmedel och 

maktmedel i samhället, har man ett starkt ekonomiskt kapital så finns tillgångarna 

tillgängliga för att även öka sitt kulturella kapital genom t ex utbildning. Denna typ av 

användning av sitt ekonomiska kapital kan bidra till ökad kunskap som man kan använda för 

att få ett ökat kulturellt såväl som ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1986). 
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Symboliskt kapital 

Det symboliska kapitalet är egentligen inte ett eget kapital utan ett tillstånd hos de övriga 

kapitalen då de erkänns som symbol inom det berörda fältet. En individ kan med hjälp av 

symboliskt kapital visa tillhörighet till en grupp genom att använda sig av gruppens 

symboler och på så sätt erkännas av individer inom fältet (Bourdieu, 1986). 

 

Utöver kapitalen talar Bourdieu även om habitus. Habitus kan förklaras som ”ett system av 

dispositioner som förvärvats genom implicit eller explicit inlärning … fungerar som ett 

system av generativa scheman, som genererar de strategier som objektivt kan passa samman 

med de objektiva intressena hos sina upphovsmän utan att därför uttryckligen vara avsedda 

för detta” (Bourdieu, 1992, s, 51). Habitus har att göra med hur man under livet formats, hur 

man som individ framhäver sig själv. ”Habitus består av sätt att gå, stå och tala på och 

därmed också sätt att tänka och känna. En individs habitus kan göra det lättare eller svårare 

för honom eller henne att inta en position på ett fält” (Engdahl & Larsson, 2006, s. 232). 

Vidare ingår tyst kunskap som en del av habitus, den tysta kunskapen kan vara känsla för 

reglerna eller beteendemönster specifika för fältet och därmed generera något positivt för 

agenten.  

 

3.2 Socialt nätverk 

Mark Granovetter (1995) är en sociolog som beskriver de svaga bandens styrka. Detta 

utryck användes till en början av Granovetter för att beskriva hur arbetssökande skaffar ett 

arbete när de var arbetslösa. Han menade på att man oftast skaffade ett arbete genom 

bekantas bekanta och inte från de nära sociala kontakterna man har som familj, vänner och 

släktingar. Anledningen till att de svaga banden ökar möjligheten till ett arbete ansåg han 

vara, att dessa band rörde sig i större kretsar än de nära sociala kretsarna och därmed ökade 

chansen till att få information. Den information som individen får och de möjligheter som 

finns till att få ett arbete är inte jämt fördelade utan beror på vilka personliga kontakter 

individen har, de med rätta kontakter får ett försprång när de skall söka arbete jämfört med 

dem som inte har dessa kontakter. Ifall man har de rätta kontakterna ökar möjligheten att 

veta när man skall söka ett arbete, vilka arbetsgivare man skall vända sig till och samtidigt 

så vet man hur man skall presentera sig (Granovetter, 1973; Granovetter, 1995). 

 

Granovetter (1995) talar även om förtroende som något som är väldigt viktigt. Förtroende är 

något direkt relaterat till de svaga banden och sociala nätverken, vilket ger en 

konkurrensfördel. När det finns ett förtroende parter emellan så underlättar detta förtroende 

affärsuppgörelser och gör att parterna slipper kontrollera att allt i kontrakten följs. 

Förtroende ger möjligheter även utanför de ekonomiska affärsuppgörelserna, det ger fördelar 

för arbetssökande individer på arbetsmarknaden. De svaga banden en individ har kan 

förmedla information om ett arbete till individen för att sedan stå som referens eller 

presentera denne för arbetsgivaren (Granovetter, 1973; Granovetter, 1995).  

 

I en studie som Granovetter genomförde i Boston på 1970- talet framkom det att 20 procent 

av dem som ingick i undersökningen hade fått ett arbete genom att vända sig till olika 

myndigheter, som t ex den amerikanska motsvarigheten till arbetsförmedlingen eller via 

annonser över lediga jobb. 20 procent hade fått ett arbete genom att självständigt ta kontakt 

med möjliga arbetsgivare och presentera sig för dessa. 60 procent däremot hade fått sina 

arbeten genom olika nätverk. Granovetter slutsats av denna studie är att individens sociala 
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nätverk och beteende har större betydelse än de egenskaper man har (Granovetter, 1995). 

 

 

3.3 Roger Andersson: Vad skapar svenskglesa områden?   

Roger Anderssons har utvecklat en modell som försöker förklara etniska selektiva 

flyttningsmönster, dvs. hur minoritets- och majoritetsgrupper flyttar i en stad. Modellen 

bygger på tre begrepp: Segregationsgenererande, institutionsgenererande och 

nätverksgenererade flyttningar (Andersson, 2007, s. 123).  

 

De segregationsgenererande flyttningarna avser att förklara hur ett område som har lika stort 

eller högre andel invandrare än staden i stort segregeras. När majoritetsbefolkningen flyttar 

ut från bostadsområdet sker en inflyttning av etniska minoritetsgrupper. Detta medför att 

bostadsområdet för varje utflytning blir mer etniskt segregerat. Detta kan medföra att 

områden stigmatiseras och får dåligt rykte bland den övriga befolkningen. Bättre 

ekonomiska och informationsmässiga resurser får folk att flytta ut, medan de som ligger 

under genomsnittet för dessa resurser stannar kvar (Andersson, 2007, s. 123-124). 

 

De segregationsgenererande flyttningarna avser att förklara att andra faktorer än bostadens 

storlek, egenskaper och läge spelar roll för människors bosättning. Segregationsgenererad 

flyttning innebär att svenskar undviker att flytta till svenskglesa områden vilket genererar ny 

och starkare etnisk segregation (Andersson, 2007, s. 123-124). 

 

Institutionsgenererade flyttningar syftar på den roll som politiska beslut har samt hur olika 

statliga och privata organisationer påverkar människors bosättning och hur man flyttar. 

Exempelvis arbetsmarknadsinvandring och integrationspolitik, banker som ger bostadslån 

och privata bostadsföretag. ”Institutionsgenererade flyttningar används för att peka på 

institutionernas centrala roll i den etniska boendesegregationen, både för att den uppstår och 

återskapas” (Peterson & Hjerm, 2007, s. 126). I den institutionsgenererade kategorin ingår 

även diskriminering på bostadsmarknaden, vilket kort kan beskrivas av att olika aktörer 

diskriminerar utifrån institutionella system, att institutionella aktörer diskriminerar utifrån 

ekonomisk situation eller etnicitet eller att boende/bostadskonsumenter undviker att flytta 

till minoritetsbefolkade områden (Andersson, 2007, s. 126-128). 

 

Det sista grundbegreppet som Roger Andersson tar upp i sin modell är nätverksgenererade 

flyttningar. Dessa flyttningar syftar till att förklara hur etniska grupper självmant flyttar till 

visa områden för att deras landsmän redan finns bosatta där.  Detta innebär en kolonisering 

av olika etniska minoriteter i olika bostadsområden (Andersson, 2007, s. 128-129).  

 

3.4 Etnisk klassifikation: Vi och dem  

Etnisk ”Vi och dem”- teori kan beskrivas enkelt som en kategorisering av människor utifrån 

geografiska, kulturella, språkliga och religiösa faktorer. Utifrån dessa faktorer känner man 

tillhörighet till en grupp som samtidigt är enad mot andra grupper. Genom att avgränsa sig 

på detta vis stärker man identiteten gentemot andra grupper (Hylland Eriksen, 1998, s. 28). 

Etnicitet kännetecknas av att grupper av individer gör skillnad emellan sig själva som grupp 

och andra, mellan oss och dem, utifrån faktorer som språk, kultur, religion och geografiskt 

ursprung.  ”Etniciteten förutsätter ett institutionaliserat förhållande mellan avgränsade 

kategorier, där medlemmar betraktar varandra som kulturellt särpräglade” (Hylland Eriksen, 
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1998, s. 28). Hylland Eriksen beskriver vidare att etnicitet är något som konstitueras av 

social kontakt, två olika grupper kan efter lång eller intensiv social kontakt komma att 

påverka varandra (Hylland Eriksen, 1998, s. 28). Därför kan man i samhället se att det 

uppstått grupper av människor som hittat gemensamma nämnare för att sedan stå som en 

grupp.  

 

Stereotypisering innebär ”den konsekventa tillämpningen av standardiserade föreställningar 

om vad som kulturellt utmärker en grupp” (Hylland Eriksen, 1998, s. 34). Dessa 

föreställningar behöver inte på något sätt vara sanningsenliga eller rättvisa och kan variera 

från person till person beroende på erfarenheter.  Stereotypiseringen fungerar som en 

klassificering av människor/grupper, som avgränsning gentemot andra grupper samt för att 

rättfärdiga olika maktförhållanden grupper emellan. Hylland Eriksen betonar att 

stereotypisering inte behöver vara något negativt (Hylland Eriksen, 1998, s. 34-35). 

 

Vad gäller samspel mellan etniska grupper förklarar Hylland Eriksen att ett krav är att man 

från båda håll erkänner varandras kulturella olikheter. Detta erkännande av kulturella 

olikheter kallas komplementarisering och ser etnicitet som ett faktum och en tillgång. 

Dikotomisering kan förklaras av ett tänkt oss och dem, medan komplementarisering av ett 

tänkt vi och ni. Vad gäller interaktion mellan olika etniska grupper gäller det att man skapar 

en miljö av komplementaritet, exempelvis ett visst språk, så att interaktion kan äga rum 

(Hylland Eriksen, 1998, s. 39). 

 

3.5 Strategier för att motverka segregation 

Roger Andersson (2007) framhåller strategier för att motverka boendesegregationen. Fyra av 

dessa metoder är: en stor allmännytta, social blandningspolitik, etniska strategier, 

områdesbaserade program.  

 

En stor allmännytta 

Att ha en storallmännytta, dvs. att ha ett stort antal allmännyttiga hyreslägenheter som är 

spridda i staden, har visat sig vara en strategi som minskar den socioekonomiska 

segregationen. Strategin har visat positiva resultat ibland annat Amsterdam, Wien och 

Växjö, där antalet allmännyttiga hyreslägenheter är stort. Att lägenhetstilldelningen i 

Sverige inte baseras på någon behovsprövning gör att allmännyttans lägenheter lockar 

potentiella hyresgäster från en större målgrupp (Andersson 2007, s. 133-134).  

  

Social blandningspolitik 

Denna strategi syftar till en blandning av privata och/eller offentligt ägda hyresrätter, egna 

hem och bostadsrätter i ett och samma bostadsområde. Denna strategi medför en social 

blandning på bostadsområdena, dock finns det inga starka bevis för att interaktionen 

kategorierna emellan stärks. Strategin leder dock till en svagare socioekonomisk segregation 

och ett förbättrat rykte av stigmatiserade områden (Andersson, 2007, s. 134-135)  

 

Etniska strategier 

Att direkt påverka den etniska segregationen i städer är väldigt svårt. Problemet ligger 

främst i att etnicitet är ett väldigt känsligt område, man får inte enligt lag särbehandla på 

grund av etnicitet. Det har dock skett, ett exempel är kvoteringsstrategin som använts i 

Rotterdam där man kvoterat in invandrare till ett visst antal bostadsområden för att sedan 
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stoppa ytterligare inflyttningar av invandrare till området. Detta kvoteringssystem har 

förkastats och underkänts av domstolen (Andersson, 2007, s. 135-136) 

 

 

Områdesbaserade program  

Områdesbaserade program syftar till insatser mot specifika områden där det finns sociala 

och samhälliga problem. Insatserna kan ses som projekt med program för exempelvis 

arbetsmarknadsutbildning och/eller språk och kulturundervisning, detta för att få bukt med 

problemen. Dessa områdesbaserade program har visat positiva resultat främst för områden i 

stort, men även hjälpt en del enskilda individer (Andersson, 2007, s. 136-137) 
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4. METOD 

4.1 Val av perspektiv  

Syftet med studien är att få en förståelse för vilka faktorer som bidrar till den etniska 

boendesegregationen i Norrby och vad offentliga och privata organisationer gör för att 

integrera Norrbys invånare i samhället. Vi valde därför det hermeneutiska perspektivet. Det 

hermeneutiska perspektivet grundar sig i ”att förstå och inte bara begripa intellektuellt” 

(Thurén, 2007, s. 94). Det hermeneutiska perspektivet handlar om att tolka och skapa en 

förståelse, inom hermeneutiken har man förståelse för mer relativistiska tankebanor. Medan 

man inom positivismen, med sitt ursprung i naturvetenskapen, söker lagar och trovärdiga 

sanningar eller trovärdig kunskap och passar därför inte för vår studie (Thurén, 2007, s. 16). 

Den hermeneutiska cirkeln syftar till att skapa en förståelse genom att delar förstås i 

förhållande till helheten, och helheten förstås i förhållande till delarna (Aspérs, 2007, s. 37). 

 

Hermeneutiken förutsätter att forskaren skall vara engagerad, till skillnad från positivismen 

som menar på att man skall distansera sig från sitt studieobjekt för att utvinna vetenskap.  

May (2001) menar att förståelse inte handlar om att använda en systematisk och neutral 

teknik. Förståelse är snarare en sammandrabbning med sådant som skiljer sig betänkligt från 

en själv (May, 2001, s. 26).  

 

Hermeneutiken har vi tillämpat som metod på det sättet att vi tolkat våra respondenters 

subjektiva åsikter, kunskaper och erfarenheter för att sedan skapa en förståelse för vissa 

specifika fenomen kopplade till den etniska bostadssegregationen och integrationsåtgärder. 

Sedan har vi skapat en helhetsbild av myndighetspersonernas och personerna från de lokala 

organisationernas subjektiva utsagor.  

 

4.2 Den kvalitativa semistrukturerade intervjun som metod  

Den kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjun föll naturligt för studien. Även om 

intervjufrågorna i en semistrukturerad intervjuguide brukar vara specificerade har dock både 

respondenten och intervjuaren stor möjlighet/frihet att fördjupa/förtydliga svaren (May, 

2001, s. 150). Metoden ger möjlighet för intervjuaren att gå in i dialog med respondenten för 

att förtydliga och fördjupa svaren samt komma med följdfrågor allt eftersom under 

intervjun. Vidare ger intervjumetoden respondenterna möjligheten att besvara frågorna fritt 

med hjälp av egna ord och tankegångar. Den semistrukturerade intervjun gör det möjligt att 

både hämta in standardiserade uppgifter som namn, yrkesstatus, ålder, kön samt kvalitativa 

informationer genom att respondenten får beskriva eller fördjupa sina svar. Vidare bör 

intervjuaren ta hänsyn till kontexten i vilken intervjun utförs, kroppsspråk, ironi, etc. bör 

antecknas (May, 2001, s. 150). Denna metod anser vi är den mest lämpliga för vår 

undersökning då respondenterna får uttrycka sig fritt, men där även vi har möjlighet att styra 

intervjuerna så att våra frågeställningar besvaras. Vi anser att val av en annan metod inte 

skulle kunna ge oss den information som vi behöver och bidra till en lika öppen dialog 

mellan respondenterna och oss. 
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4.3 Urval 

Studiens respondenter är ett antal myndighetspersoner samt personer från organisationer 

med insikt i kulturmöten och bostadssegregation i Borås Stad. Urvalet av respondenterna har 

skett med hjälp av ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval grundar sig i att man väljer ut 

respondenterna utifrån redan kända egenskaper (May, 200, s. 121). Valet av myndigheter 

och organisationer har skett utifrån vilka yrkesuppgifter dessa har i samhället.  

 

De organisationer och myndigheter vi valt att intervjua yrkesverksamma är: 

 

Socialkontoret utav den anledningen att de för tillfället har tar hand om nyanlända 

invandrare och försöker få dessa att assimilera sig i det svenska samhället. Vi intervjuade 

där en person som arbetar just med nyanlända invandrare till Borås. 

 

Eftersom det finns i huvudsak en hyresvärd för de flesta lägenheterna i Norrby blev valet 

väldigt enkelt för oss, vi vände oss till AB Bostäder för en intervju. Vid en första kontakt 

med AB Bostäders huvudkontor blev svaret att vi skulle vända oss till en person som hade 

arbetat på AB Bostäder i många år och hade väldigt bra insikt i Norrby. Han hade ett 

pågående projekt i Norrby, projektet skulle få Norrby att bli ett trevligare område för alla, 

till sin hjälp hade han två projektanställda. Deras insyn i området och nära kontakt med 

invånarna gjorde att vi valde genomföra en gruppintervju med dessa tre. 

 

I Norrby finns det även ett annat projekt som har satts igång för de boende. Mötesplatsen 

Norrby, som det kallas, ger en möjlighet för invånarna i Norrby att få hjälp med att fylla i 

papper till olika myndigheter, och är en mötesplats där människor från olika kulturer har 

möjlighet att komma till, t ex för att få språkhjälp. Detta ledde oss till en intervju med 

projekt ledaren på Mötesplatsen Norrby. 

 

I Norrby finns det en fritidsgård där ungdomar från alla åldrar dagligen samlas. Vi ansåg att 

de som arbetar på fritidsgården möter ungdomar från alla åldrar och kulturer därigenom har 

en uppfattning om hur ungdomarna i Norrby upplever segregationen. Vi valde att vända oss 

till fritidsgården för en intervju och fick där träffa en person som var ansvarig för 

fritidsgårdsverksamheten i Norrby. 

 

Polisen i Borås var en myndighet som vi hela tiden ville få kontakt med för att få deras 

insyn i hur det ser ut i Norrby. Efter att vi vänt oss till Polisen i Borås kom vi i kontakt med 

en områdespolis i Norrby och Hässleholmen. Valet föll ganska enkelt på honom då vi ansåg 

att han hade den inblick i Norrby som vi efterfrågade. 

 

Vi valde även att vända oss till arbetsförmedlingen för att få deras syn på hur situationen ser 

ut för de boende i Norrby och se om det görs något från arbetsförmedlingen sida för att 

integrera dessa i arbetslivet. Arbetsförmedlingen i Borås vidarebefordrade oss till 

sektionschefen på arbetsförmedlingen i Borås.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Insamlingen av empirin skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

tematiskt indelning i intervjuguiden (May, 2001, s. 150). Samtliga intervjuer skedde på 

respondenters arbetsplatser för att skapa en avskild och trygg miljö. Den första kontakten 
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med myndigheterna och organisationerna skedde via telefon eller e-mail, vid den första 

kontakten med dessa klargjordes att vi att vi var två studenter från högskolan i Borås, med 

inriktning sociologi. Vidare beskrev vi undersökningens syfte och frågeställningar och bad 

om att få boka en tid för en intervju med någon anställd som passade till vår undersökning.  

 

Vid det första intervjutillfället med respondenterna gick vi åter igenom vad som var 

undersökningens syfte och frågeställningar samt frågade om vi kunde använda 

intervjupersonernas namn under studien eller om de ville vara anonyma. Vid alla tillfällen så 

fick vi klartecken att använda deras namn i vår studie.  

 

Vid intervjutillfällena så delade vi upp ansvaret mellan oss för att få en smidigare intervju. 

Vi delade upp ansvaret på det viset, att en av oss skötte intervjun och den andra antecknade 

viktiga svar från respondenterna samt hade ansvar över diktafonen. För att vi båda skulle få 

uppleva hur det känns att intervjua en respondent valde vi att variera ansvaret mellan 

intervjuerna. Intervjuernas längd varierade en hel del, allt från 20 minuter till 1.5 tim, den 

längsta intervjun, som var en gruppintervju med tre personer, skedde med respondenterna 

vid AB Bostäder. 

 

4.5 Bearbetning och analys av materialet 

De ljudupptagna intervjuerna transkriberades ordagrant för att sedan analyseras med 

metoden meningskoncentrering. Att transkribera intervjuerna ordagrant utifrån talspråk är en 

tidsdödande process och en intervju på en timma kan lätt förvandlas till sex till åtta timmars 

utskriftsarbete. Genom att dela upp intervjuerna så har vi båda två fått transkribera och vi 

tror att vi på detta viset vann en del tid (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Analysmetoden som vi använt oss av vad gäller analys av det empiriska materialet som 

blivit utvunnet under de semistrukturerade personintervjuerna är meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att vi som forskare tolkar respondenternas svar för att sedan 

med kortare formuleringar återspegla respondenternas uttalanden. (Kvale & Brinkman, 

2009, s. 221) Med detta menar man att de långa svaren som respondenterna ger under 

intervjun sammanfattas efter huvudinnebörden i svaret.  

 

När man gör en meningskoncentrerad analys går den i fem steg. Första steget en forskare tar 

när man gör en meningskoncentrerad analys är att läsa igenom materialet för att få en 

helhetsuppfattning.  Vilket vi båda gjorde för att var för sig skapa en helhets uppfattning 

som vi sedan jämförde varandra emellan och diskuterade. Steg två syftar till att fastställa 

meningsenheter utifrån respondentens egna svar, detta gjorde vi genom att analysera 

respondenternas svar gemensamt för att sedan markera de för undersökningen intressanta 

svaren. Vidare i steg tre tematiserar man meningsenheterna utifrån enkla teman, vilket i vår 

undersökning ledde till två övergripande teman, dvs. temat de bidragande orsakerna till 

segregationen samt temat integration och motverkan av segregation. Steg fyra går ut på att 

man frågar det empiriska materialet utifrån undersökningens specifika syfte, detta gjorde vi 

genom att analysera de transkriberade svaren och försöka utläsa hur svaren besvarar vårt 

syfte.  

 

Avslutningsvis innebär steg fem att hela intervjun knyts samman i en deskriptiv utsaga 

utifrån respondenternas uttalanden i kombination med intervjuns utvalda teman. (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 222). De teman som man använder sig av görs sedan till föremål för en 
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mer omfattande analys och tolkning (Kvale & Brinkman, 2009, s. 221-223).  Detta gjorde vi 

genom att ha koda upp materialet enligt våra teman, sedan tolkade vi och sökte svar på våra 

frågeställningar utifrån respondenternas svar. 

 

4.6 Förförståelse 

Vår förförståelse om den etniska bostadssegregationen i allmänhet är att den främst uppstår 

av ekonomiska skäl då den ekonomiska faktorn är en styrande faktor vad gäller val av 

boendesituation. Vidare har vi en förförståelse att om man tillhör en etnisk minoritet i ett 

främmande land så man gärna bosätter sig där egna landsmän eller likartade människor 

redan bor. Anledningen till att man drar sig till sina egna landsmän eller likartade människor 

tror vi har att göra med tryggheten vad gäller beteende, språk och normer. Vad gäller 

integrationsprocessen är vi av uppfattningen att människors egen vilja till att bli en del av 

samhället är en grundpelare. Att skapa en mellankulturell förståelse samt skapa ett 

förtroende för både organisationer, myndigheter och individer emellan är av central 

betydelse för integrationsprocessen. Vidare har vi uppfattningen att majoriteten av 

befolkningen anser att integration och inte assimilation är målet i dagens svenska samhälle. 

Vi tror att man från myndigheters och organisationers sida vill hjälpa till att integrera etniska 

minoriteter men att man har svårt för att nå ut till den stora mängden människor som 

behöver hjälp. Vidare har vi en förförståelse om att man främst integrerar genom arbete, ett 

arbete bidrar till att generera inkomster, ett personligt nätverk samt att man utvinner en 

förståelse för olika social system, normer och regler i samhället.  

 

Specifikt för Norrby har vi en förförståelse om att den främsta bidragande faktorn till att de 

blivit en så pass hög koncentration av etniska minoriteter är av ekonomiska orsaker. För att 

se det ur ett historiskt perspektiv så tror vi att arbetskraftsinvandringen och 

miljonprogrammet har haft en stor påverkan. Miljonprogrammet har bidragit genom att 

skapa en tillgång på lägenheter, när sedan arbetskraftsinvandringen skedde så tror vi 

höghusen var ett naturligt val av ekonomiska skäl samt tillgängligheten. Vi har en 

förförståelse om att majoriteten av Borås invånare ser Norrby som ett problemområde vilket 

man gärna håller sig undan ifrån. I och med detta så tror vi att en utflyttning av svenskar och 

inflyttning av etniska minoritetsgrupper varit en starkt bidragande process till den etniska 

bostadssegregationen i Norrby. Vidare finns lösa tankar om att arbetslösheten är väldigt hög, 

att studieresultaten hos eleverna från Norrby är under medel samt att det är ett område med 

hög kriminalitet.   

 

4.7 Forskningsetiska principerna  

I enlighet med de forskningsetiska principerna antagna av det Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 har vi försökt tillgodose alla fyra kraven. 

(Internet 2) 

 

Informationskravet  

I anslutning till intervjuerna med respondenterna klargjordes att vi var två studerande från 

högskolan i Borås, Opus programmet med inriktning sociologi och att intervjun skede i syfte 

att samla in empiri. Vidare beskrev vi syftet och frågeställningarna innan intervjun startade. 

Vi klargjorde att deltagandet skede frivilligt och att respondenterna om de önskade kunde 

avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa frågor om så behagades. Vi garanterade 

respondenterna att deras utsagor endast skulle användas i forskningssyfte och att dessa 

skulle raderas när rapporten var färdigskriven. 
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Samtyckeskravet 

Respondenternas aktiva deltagande uppfyllde samtyckeskravet på så sett att de deltog 

självmant och utifall de önskade kunde de avbryta eller avstå från att svara på enskilda 

frågor. Då samtliga respondenter är myndiga krävdes endast deras eget samtycke. Vad gäller 

inspelning av intervjuerna så tillfrågades varje respondent i direkt anslutning till intervjun 

om det var okej att en ljudupptagning skedde. Samtliga respondenter godkände att vi gjorde 

en ljudupptagning av intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet 

Samtliga respondenter har godkänt att vi i rapporten använder deras identitet (namn, 

yrkesroll och organisation). Detta godkännande erhöll vi genom att fråga våra respondenter 

om det gick bra att vi använde deras personuppgifter. Vi förklarade för dem att om så 

önskades kunde de få fiktiva namn för att garantera deras anonymitet i undersökningen, 

detta var inget någon respondent ansåg nödvändigt.  

 

Nyttjandekravet 

Vi informerade respondenterna att deras inspelade utsagor endast skulle användas i 

forskningssyfte. Vi garanterade dem att deras utsagor inte skulle lånas ut eller komma att 

användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Internet 2). 

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

Vi upplever validiteten i denna uppsats som god, samt att vi har mätt det som uppsatsen 

avser att mäta. De svar som vi fått från respondenter genom våra intervjuer anser vi har 

besvarat vårt syfte samt våra frågeställningar, dock upplever vi att vissa uttalanden kunde 

vara mer styrkta. Då våra respondenter är myndighetspersoner upplever vi att de inte kan 

uttrycka sig helt fritt på våra frågor, vissa uttalanden och svar blev därför väldigt styrda då 

ämnet ”etnisk bostadssegregation” anses väldigt känsligt. Vi har regelbundet kontrollerat att 

uppsatsen utgår utifrån studiens syfte för att åstadkomma en god validitet (Kvale, 1997, s. 

213-215). 

 

Reliabilitet i uppsatsen är svårbedömd. Vi upplever att en studie inom samma område med 

samma respondenter samt liknande syfte i undersökningen kommer leda till någorlunda 

liknande resultat. Respondenternas svar kan dock variera vid en ny undersökning beroende 

på hur Norrby utvecklas. Det finns risk att vi som forskare har missat att ställa relevanta 

frågor till respondenterna som andra forskare hade velat ställa, detta kan leda till ytterligare, 

tydligare eller annorlunda resultat gentemot vårt. Ett annat val av urval tror vi skulle kunna 

ge ett annorlunda resultat, även om syftet med undersökningen är liknande (1997, s. 213-

215).  
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5. RESULTAT 

5.1 Fritidsgården i Norrby  

Yrkesroll, arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

Christians yrkesroll är att vara fritidsföreståndare i Norrby fritidsgård, där han har jobbat i 8 

år. Hans arbetsuppgifter är att ta hand om personalen, vara ekonomiansvarig samt vara en 

ledare på fritidsgården. Han har tidigare jobbat som flyktingsfritidsledare i många år. Han 

beskriver sin arbetsmiljö som väldigt mångkulturell, till fritidsgården kommer människor i 

alla åldrar, allt från små barn till vuxna. På fritidsgården har man utsatta åldersgränser efter 

olika tider på dygnet. Fritidsgården är öppen alla dagar i veckan. Christian anser att 

fritidsgården är en ganska bra organisation för ungdomar och har även upplevt det genom 

feedback från de boende i Norrby. Föräldrarna ser organisationen som en organisation som 

bryr sig om ungdomarna, men tyvärr så har de alldeles för lite kontakt med föräldrar. 

Kontakten sker oftast när det har skett något negativt. Det Christian anser utmärker Norrby 

är miljonprojektens höghus, det geografiskt centrala läget och att det bor så många 

människor på en så liten yta.   

 

Borås som mångkulturell stad 

Christian menar att Borås är en så pass mångkulturell stad på grund av den historiska 

arbetskraftsinvandringen som skedde under 1950 t.o.m. 1970 talet. Att det tidigare fanns en 

flyktingförläggning i Norrby ser han som en bidragande faktor till stadens höga andel 

mångkulturella invånare. På senare år menar han att just Norrby speglats av situationer runt 

om på jordklotet, inbördeskriget i Somalia har medfört en stor ström av somalier till 

området. Han säger: 

 

”I Norrby har det färgat av sig hur det ser ut i världen, senaste tiden har det varit en 

inströmning av somalier, innan dess var det arbetskraftsinvandring.” 

 

På frågan om Christian har upplevt utvecklingen i Norrby som positiv eller negativ så svarar 

han att han varit med om både en positiv och negativ utveckling: En positiv utveckling 

menar Christian är att man delat upp eleverna från Norrbyskolan. Uppdelning har skett och 

eleverna i Norrbyskolan har delats upp på tre skolor, Norrbyskolan, Byttorpskolan och 

Hestramidgårdskolan. Det är en positiv utveckling men det negativa menar han på är att det 

tog 22 år.  En annan positiv utveckling som Christian beskriver är att AB Bostäder gör allt i 

sin makt för att hålla det fint och i ordning i området. 

 

Vidare beskriver han SSPS vilket innebär att målsmän skriver under att polisen, socialen, 

skolor och fritid får tala med varandra och förbi gå sekrettesen, detta samarbete ser han som 

en positiv utveckling. Han upplever att samarbetet mellan myndigheterna och organisationen 

har gett upphov till en väldigt positiv utveckling, tillsammans kan man åstadkomma mer. En 

negativ utveckling som Christian anser sig ha upplevt är dock att kriminaliteten i området 

har ökat och blivit värre. 

 

Segregationen i Norrby 

Christian beskriver Norrby som ett område fyllt av olika minoritetsgrupper, hela 41 olika 

nationaliteter. De större etniska minoriteterna i Norrby berättar han är somalier, före detta 

jugoslaver, libaneser, greker och arabisk talande. Christian upplever att många av de boende 

med utländsk bakgrund känner ett utanförskap för det svenska samhället. Den sociala 
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situationen för individerna vad gäller nätverk, utbildning och arbete menar Christian är 

väldigt svårt att tala om. Generellt sätt så menar han på att situationen i hemlandet påverkar 

ens situation även i det nya landet. Grupperna greker och forna jugoslaver anser han är de[] 

som har anpassat sig bäst, medan somalierna kommer från helt andra förhållanden än dem vi 

har här och det gör det så mycket svårare för dem att smälta in i samhället.  

 

Den ekonomiska situationen i Norrby beskriver han som varierande, många har det väldigt 

svårt. Enligt Christian lever många människor i Norrby på socialbidrag, en majoritet är 

arbetarklass och arbetslösa blandat med fåtalet egna småföretagare med utländsk bakgrund. 

Enligt Christian tenderar människor att flytta från Norrby när de får det bättre rent 

ekonomiskt, främst gäller det svenskar men det gäller också de utländska familjerna på 

senare tid, vissa stannar kvar på grund av trivsel och det fördelaktiga läget. 

 

Enligt Christian så har Norrby blivit ett så pass invandrartätt område på grund av att det 

funnits lediga lägenheter tillhands. En annan bidragande faktor som han ser det är den 

flyktingförläggning som fanns i Norrby på 1980 talet. Vidare förklarar han att många känner 

en trygghet i att bo med sina landsmän eller bland andra minoritetsgrupper och bosätter sig 

därför på området. Christian anser att den största faktorn som styr icke svenskar till Norrby 

är de lediga lägenheterna. Han säger: 

 

”Vart ska man annars bo, vart finns det lediga lägenheter? ... Man påstod att de kom 

somalier till Trelleborg och hade med sig lappar där de stod ”Dalbogatan”(en gata i 

Norrby/Borås). ” 

 

Den upplevda segregationen ser han som ett problem för hela samhället, han upplever att det 

finns en rädsla hos övriga invånare gentemot Norrby. Christian anser att problemet är att 

många av ungdomarna från Norrby saknar social kompetens som fungerar utanför området, i 

yrkeslivet eller i samhället i stort. Han anser även att dessa individer uppfostrar varandra, 

skapar sina egna normer och regler för det egna området som inte accepteras av samhället. 

Christian förklarar att många av ungdomarna upplever att Norrby är ett område för sig självt 

och att resten är ”universum”. Många av ungdomarna anser han lever schizofrent, i hemmet 

är man guds barn och på gatan är man värstingar. Den höga kriminaliteten som är kopplad 

till Norrby är enligt Christian den främsta anledningen till rädslan bland övriga bosatta i 

Borås för Norrby som område, samt att man alltid är rädd för det okända.  

 

Integration 

Christian tycker att det skall satsas mer resurser på att få in de boende på arbetsmarknaden 

för att få en ökad kunskap om hur det svenska samhället fungerar, istället för att bara satsa 

massa pengar på jippo där de oftast möter människor med liknande bakgrund. Han anser 

även att Sverige generellt är dåligt på att ta vara på de utländska invånarnas kompetens som 

de har med sig från hemlandet. Vidare tycker han att arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

polisen och andra insatser skall jobba mycket starkare med integrationsfrågor för de boende 

i Norrby. Han säger: 

 

”Bästa sättet att integrera är att jobba med den grå vardagen, får människor ett arbete så 

träffar man andra människor och kommer in i samhället på ett bättre sätt” 
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Christian trycker på att de boende i Norrby måste lämna Norrby och röra sig runt om i Borås 

för att motverka den befintliga segregationen. Christian anser att människorna i Norrby 

behöver känna sig trygga runt om Borås och inte endast bara i Norrby, de måste få uppleva 

annat än bara det som sker i deras eget område för att lära sig mer om hur det funkar i det 

svenska samhället. 

  

5.2 Mötesplatsen Norrby 

Yrkesroll, arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

Emma arbetar som projektledare på mötesplatsen Norrby, hennes uppgifter är att se till så att 

utvecklingen går framåt för besökarna, men hon har även ansvar för resterande personal på 

mötesplatsen. Mötesplatsen är en ganska ny organisation som startade den första september 

2010, där kulturnämnden står för en bibliotekarie och AB Bostäder står för hyran på lokalen 

första året. Enligt Emma har de som kommer till mötesplatsen möjlighet att få hjälp med att 

fylla i blanketter, träffa myndighetspersoner samt att skriva överklagan till dessa olika 

instanser. Emma är väldigt glad att Norrby har fått en sådan mötesplats, det visar enligt 

henne på att man vill satsa i Norrby och få bort dess skamliga ryckte. Hon upplever en god 

feedback från besökarna som är väldigt glada över att få kunna komma till mötesplatsen och 

få hjälp med nästan allt.  

 

Borås som mångkulturell stad/Segregationen i Norrby 

Emma anser att storleken på lägenheterna och de billiga priserna har styrt människorna till 

Norrby. Hon säger ” Det är billigt att bo i Norrby och det har alltid funnits lediga 

lägenheter”. Emma anser att även arbetskraftsinvandringen haft sin egen påverkan på att 

människorna flyttade till Norrby, det var mycket folk från forna Jugoslavien och greker som 

flyttade hit under 1960-70 talet och efter det så har det fyllts på av andra etniska grupper. 

Hon har även upplevt att dessa etniska grupper gärna drar sig till sina egna grupper för att 

det skall underlätta för dem att komma överens. Norrbys mångkulturella karaktär är något 

som Emma tycker utmärker området, men även att det är ett perfekt läge geografiskt. 

 

Man kan hitta alla möjliga nationaliteter i Norrby idag, den största populationen är Somalier 

uppger Emma. Det finns dock enligt henne väldigt många andra grupper, till exempel från 

Kosovo, Bosnien, Irak, Iran. Libanon, Syrien, Afghanistan och Vietnam, men även en rad 

andra etniska grupper som inte utmärker sig så mycket. Hon uppger även att man kan skilja 

människor åt beroende på var de bor i Norrby. Enligt Emma är Bohusgatan en av de fina 

gatorna, där det bor många egna företagare som är invandrare, medan på andra gator det 

finns många som är industriarbetare och bidragstagare. Emma anser att de boende i Norrby 

har olika möjligheter för att komma in i det svenska samhället, vissa har starka nätverk, 

utbildning och talar bra svenska medan vissa grupper inte har något av detta.  

 

Emma har ibland upplevt att de som besöker mötesplatsen känner ett visst utanförskap i 

samhället. Enligt Emma känner många av besökarna sig inte inkluderade i det som sker 

utanför Norrby, och har svårt att komma in i samhället och väljer då att hålla sig till Norrby 

och sina egna. Segregationen ser hon också som ett problem speciellt när man blandar 

många olika etniciteter i ett och samma område, det blir alltid någon typ av kulturkrock. Det 

positiva som skett enligt Emma är att de har delat upp Norrbyskolan vilket innebär att de 

bussar ut elever till andra skolor därifrån. På själva mötesplatsen har Emma märkt att 

människor som har olika bakgrunder gärna sätter sig ner och diskuterar t ex religion. 
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Integration 

På Mötesplats Norrby uppger Emma att personalen hela tiden arbetar med att inkludera de 

boende i Norrby utanför Norrby. Enligt Emma brukar Mötesplatsen anordna aktiviteter för 

de boende och för att familjerna ska kunna medverka hjälper personalen till med att vara 

barnvakt. Enligt Emma är många oroliga för att göra fel och kommer lätt med 

bortförklaringar . När de försöker ordna olika aktiviteter så möts de av ”Nej jag kan inte, nej 

jag vill inte” vid olika aktiviteter. Vidare förklarar Emma att personalen hjälper till när 

någon behöver hjälp med språket. 

 

Emma hade önskat sig ett bättre samarbete med andra myndigheter runt om i Borås. Hon vill 

bland annat ha ett bättre samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

socialkontoret och hela den nya arbetslivsnämnden som startar snart. Mötesplatsen är en ny 

verksamhet och det har lätt till att man har valt att fokusera på andra saker i första hand 

enligt Emma. Hon säger: 

 

”Allt kan bli betydligt bättre” 

 

5.3 Arbetsförmedlingen  

Yrkesroll, arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

Monica arbetar som sektionschef på arbetsförmedlingen, hon har haft sitt arbete i ca fyra år. 

På arbetsförmedlingen så kommer det enligt henne alla möjligt människor och söker arbeten, 

deras förutsättningar för att få arbeten varierar dock väldigt mycket beroende på vad de har 

med sig när de söker arbete. Just Monica har inga direkta åsikter om just Norrby och hur det 

ser ut i området där, då hon inte är från Borås, men hon har hört att det bor många icke 

svenskar i området. Hon upplever att de som kommer till arbetsförmedlingen känner att de 

får bra service.  

 

Integration 

Enligt Monica samarbetar arbetsförmedlingen en hel del med kommunen för att ”bygga 

broar” till dem som söker arbete för att det ska underlätta för dem att få ett arbete. Vidare 

förklarar Monica att arbetsförmedlingen gör kartläggningar tillsammans med kommunen, 

där de kartlägger vad som behövs för att få komma till ett jobb. Enligt Monica är den 

viktigaste faktorn språket för att kunna få ett arbete. Arbetsförmedlingen har även samarbete 

med andra organisationer för att underlätta för personer att få ett arbete, några av dessa är 

kyrkan och socialkontoret, dock finns det inget samarbete med polisen enligt Monica. 

 

Monica förklarar att efter dessa kartläggningar så försöker man matcha de arbetstillfällen 

som finns med de arbetssökandes kompetens. Många brukar få jobb i och med dessa 

kartläggningar, men det tar ganska lång tid. Enligt Monica har de arbetssökande en väldigt 

lång startsträcka, ibland händer det att individerna ger upp hoppet om att få ett arbete, de 

som brukar ge upp hoppet brukar vara de som har många olika anledningar som sätter stop 

för dem att komma in på arbetsmarknaden. Monica förklarar att framöver så ska 

arbetsförmedlingen ta över samordnaransvaret för etablering av flyktingar, vilket kommer 

att bidra till att det finns en arbetsförmedlare som är med flyktingar i början av deras tid i 

Sverige. Enligt Monica kommer arbetsförmedlaren att hjälpa till med alla möjliga frågor 

som flyktingarna har och försöka dirigera dem vart de ska vända sig för att söka arbete 

utifrån deras tidigare bakgrund t ex utbildning och tidigare arbeten.  
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Monica förklarar att för tillfället finns det dock inga projekt direkt riktade mot Norrby, 

däremot mot Hässleholmen. Detta är ett annat segregerat område i Borås. Enligt Monica har 

arbetsförmedlingen en vilja att även ha ett liknande projekt för Norrby om resurserna skulle 

finnas för det. Monica förklarar att för tillfället så finns resurserna endast för Hässleholmen 

och Sfi (Svenska för invandare), och naturligtvis finns även möjligheten för de från Norrby 

att ta kontakt med en arbetsförmedlare en gång i veckan. 

 

Enligt Monica är arbetsförmedlingens mål att de ska rusta alla för att få komma till ett 

arbete, idag rustar de mestadels med utbildningar och praktiker till att börja med. När de 

kommer till praktikplatsen och sköter sig inser oftast arbetsgivaren att det funkar på ett 

väldigt bra sätt. Enligt Monica har ett politiskt beslut där arbetsgivaren endast behöver 

betala 75 procent av lönen för den anställde lett till att chanserna för flyktingar och 

utländska medborgare ökat för att få ett arbete. Monica anser även att bemanningsföretagen 

har gjort ett bra jobb då de har anställt många utländska medborgare och även där har 

arbetsgivaren märkt att det funkar på ett bra sätt menar hon. Samtidigt säger hon: 

 

”Dom får jobb men det tar ganska lång tid” 

 

Monica har märkt att arbetsgivare är ganska försiktiga med att anställa människor med olika 

etniska bakgrunder, anledningen kan vara att de är rädda för det som de inte känner till. Hon 

säger: ”Det finns alltid en rädsla för det man inte känner till ”. Enligt Monica ser 

arbetsförmedlingen då till att företagen först kan få lära känna dessa individer genom praktik 

för att se om det funkar på ett bra sätt. Hon anser också att Sverige behöver mycket 

utlandskompetens inom kommande åren då enligt deras beräkning så kommer en halv 

miljon människor att gå i pension.  

 

5.4 Polisen i Borås  

Yrkesroll, arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

Niklas är områdespolis i Norrby och tillhör en grupp som kallas för tillitspolisen, men enligt 

honom själv så är det bara ett tilltalsnamn, han har varit polis i ca åtta år och två år i 

projektet. Niklas förklarar att deras uppgifter är att förhindra nyrekrytering av ungdomar till 

kriminalitet, de ska även hålla koll på kriminella som kommit ut från tidigare straff men för 

tillfället så finns det inte så mycket resurser för att hinna med det också, så för tillfället är 

ungdomsdelen den största uppgiften. Enligt Niklas är deras projekt väldigt omtyckt av 

invånarna i Norrby, dock önskar de boende att de hade mer fotpatrullerade poliser än de har 

för tillfället, men för tillfället så finns inte resurserna där för detta. Niklas påpekar även att 

Norrby inte är så kriminellt som det kan uppfattas, kriminaliteten är låg i jämförelse med 

andra storstäder. 

 

Borås som mångkulturell stad/Segregationen i Norrby 

Norrby är en stadsdel som det enligt Niklas satsas mycket pengar på, människor hör sådana 

här rykten ganska snabbt och de väljer enligt honom att flytta till Norrby på grund av det. En 

annan faktor som enligt Niklas styr att många människor flyttar till området är den 

fungerande moskén. Enligt Niklas gör även AB bostäder väldigt mycket för att sudda bort 

det negativa ryktet som Norrby har genom olika insatser. Under dessa två år har Niklas 

upplevt både negativ och positiv utveckling av området. Något som han har märkt är att 

ungdomarna i området känner sig väldigt trygga och säkra inom sin stadsdel och har lite 

svårt att ta steget ut i vuxenvärlden. Inom deras eget område så kan de vilka normer och 
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regler som gäller, lämnar de området så blir det svårt att hantera de normer och regler som 

gäller utanför Norrby, förklarar Niklas. Något som enligt honom är positivt är att 

ungdomarna hittar arbeten på egen hand, men samtidigt får polisen också in några ungdomar 

på arbetsmarknaden. Niklas anser att det är viktigt att poängtera att Norrby är underbart med 

tanke på hur det ser ut i världen och att det fungerar i Norrby med så mycket olika etniska 

grupper. 

 

I Norrby kan man enligt Niklas hitta alla möjliga människor, allt från pensionärer, 

missbrukare, arbetslösa, kriminella och barnrika familjer. Polisen hade enligt Niklas dock 

önskat att det fanns betydligt mer sysselsatta som arbetade. Enligt Niklas finns det i området 

många olika etniska grupper som det ser olika ut för i området, för tillfället har somalierna 

det väldigt svårt att slå sig in med nätverk och utbildning. Enligt Niklas finns det även andra 

etniska grupper som det har gått mycket bättre för på sistone, bland annat den afghanska 

gruppen. Niklas anser att segregationen definitivt är ett problem som det ser ut idag, dock är 

det inte så att människorna bara tvingas dit utan många väljer självmant att bo där eftersom 

de trivs i området och känner sig trygga. Niklas anser att den sociala och ekonomiska 

situationen styr människor till Norrby, de billiga lägenheterna finns i Norrby menar han 

 

Niklas upplever att majoriteten av de vuxna i Norrby inte känner något utanförskap, men 

ungdomarna mellan 14-20 vill ibland göra sig själva till martyrer och stå utanför det svenska 

samhället, detta för att kunna ha sina egna regler och normer. Lämnar dessa ungdomar 

området så kan det uppstå konflikter när de möter andra människor med andra normer menar 

Niklas. Detta har lätt till att många ungdomar inte vill ta eller har svårt att ta klivet in i 

vuxen världen, menar Niklas 

 

Niklas upplever ingen rädsla bland övriga invånare mot Norrby men han anser att de 

definitivt finns fördomar mot Norrby, det räcker att man går över till Alingsåsvägen så är det 

som en osynlig berlinmur. Enligt Niklas gäller det både grupperna som bor på 

Alingsåsvägen och de som bor i Norrby att man går inte över till varandras områden, Niklas 

anser att detta är en tråkig och konstig föreställning.  

 

Polisen gör enligt Niklas mycket för att öka säkerheten för de boende i Norrby. Polisen 

besöker t ex skolor och fritidsgården inne i området för att komma de boende närmare och 

föra diskussioner med dem, där känner Niklas att de påverkar mycket. Inne i hemmen sker 

det mycket oroligheter men där känner Niklas att de inte riktigt kan komma åt, de boende i 

Norrby tänker att inne i hemmet så gäller deras egna lagar och de lagar som de hade i sina 

hemländer innan de kom till Sverige. Niklas framhåller att han ofta hör ungdomarna säga: 

 

”Här gäller mina egna lagar som jag har med mig från hemlandet” 

 

Niklas berättar också att det ibland sker vandalism och uppror i Norrby, detta för att markera 

ett missnöje mot någon instans, t ex om de boende känner att de har blivit diskriminerade av 

polisen eller någon annan myndighet. Enligt Niklas sprider sig detta ganska fort inne i 

Norrby och andra ungdomar följer efter. De väljer alltså att göra olika åtgärder för att få 

polisen till Norrby. Man kan säga att det blir en hörna av en fjäder, menar Niklas. Enligt 

Niklas är detta en vis typ av uppror som kan inträffa, t ex så finns det olika varianter där 

kriminella kan ha tappat sin plats i hierarkin och måste göra något för att återta sin plats.  
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Enligt Niklas försöker polisen att integrera ungdomar genom att ständigt ha kontakt med 

skolorna i Norrby, de har även ett samarbete med elevrådet på skolan där elevrådet ibland 

knackar dörr i området och hämtar eleverna till skolan. Många ungdomar tänker enligt 

Niklas att ”jag är uppväxt i Norrby jag ska bli gangster”. Detta försöker dock polisen bryta 

ner och visa att de finns andra möjligheter, menar Niklas. På kort tid har polisen lyckats få in 

vissa ungdomar på arbetsmarknaden och detta har spridit sig ganska fort och lett till att 

andra ungdomars förhoppningar har ökat, samtidigt har det även blivit lugnare på området 

då ungdomarna inte orkar vara ute på kvällar och nätter när de arbetar, menar Niklas. 

Resurserna är enligt Niklas väldigt små för polisen då de är endast tre personer inom denna 

speciella grupp som arbetar med två stora områden i Borås, där ett av dem är Norrby. 

Gruppen skulle egentligen bestå utav fem personer men utav någon anledning har två 

stycken fallit bort.  

 

Integration 

Polisens mål enligt Niklas är att ungdomarna i Norrby ska känna att kriminallitet inte är 

deras första val, utan deras första val ska vara att gå i skolan och efter det komma in på 

arbetsmarknaden. Samtidigt arbetar de med att kunna få in några av ungdomarna på 

sommarjobb. Sommaren 2010 hade de ungefär 20 ungdomar sysselsatta, nu är deras mål för 

nästa sommar att få 40 ungdomar i sysselsättning. Enligt Niklas har polisen ett gott 

samarbete med olika myndigheter och organisationer runt om i Borås, en ökning hade dock 

enligt honom inte skadat, men för tillfället så klarar inte polisen av ett bredare samarbete för 

att motverka segregationen och skapa en större integration för invånarna i Norrby. 

 

5.5 AB Bostäder  

Yrkesroll, arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

AB Bostäder står som hyresvärd för ca 1064 lägenheter i Norrby. AB Bostäder har för 

tillfället startat ett projekt för ett ”bättre” Norrby, där de knackar dörr hos de boende och 

försöker därigenom förtydliga hyresgästintroduktionen samt ger annan information som kan 

vara nödvändig. Hyresgästerna får då möjlighet att förklara vad som är bra i området och 

vad som kan bli bättre, därigenom ska AB Bostäder försöka göra vissa åtgärder i några 

utvalda områden i Norrby. Projekt består av en Projektledare Sören och hans två 

projektanställda Avni och Elin. Enligt dem själva så är deras viktigaste uppgift är att hitta en 

arbetsmetod som de kan använda sig av i Norrby som de sedan ska överföra till de fast 

anställda som redan finns i området. 

 

Sören förklarar att det har funnits fiendskap mellan de anställda i området och 

hyresgästerna, då hyresgästerna ansett att AB Bostäder inte uppfyller deras förväntningar, 

samtidigt har, enligt Sören, AB Bostäders egna anställda känt att hyresgästerna inte gör vad 

som förväntas av dem, detta har lett till en viss osämja parterna emellan och skapat en hel 

del motsättningar i samarbetet. Sören och hans assistenter ska enligt honom försöka att 

ändra på denna negativa bild som har skapats och istället försöka få fram det positiva mötet 

dem i mellan. Han säger: 

 

”De har funnits ett fiendskap mellan de anställda på området och hyresgästerna” 

 

Borås som mångkulturell stad/Segregationen i Norrby 

Alla tre representanterna för AB Bostäder anser att Borås är en mångkulturell stad men delar 

olika åsikter om varför det har blivit en mångkulturell stad. Avni tror att det beror på att 
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Borås ligger centralt geografiskt, Elin anser att anledningen till den mångkulturella 

situationen i Borås har att göra med Arbetskraftsinvandringen på 1960 talet. Sören däremot 

är inne på att de finns en sorts tradition av invandring beroende på hur världssituationen har 

sätt ut och därefter har människor valt att flytta där deras egna flyttar och finns.  

 

Enligt Sören har Norrby haft en stor arbetarkraftsinvandring och därefter har det bara fyllts 

på hela tiden. Husen i Norrby byggdes under 1950-60 talet och just under den tiden så var 

arbetskraftsinvandrarna den största andelen bosatta i Norrby därefter så har det fyllts på av 

olika etniska grupper. Respondenterna anser att Norrby inte alltid varit mångkulturellt, men 

väldigt länge. 

 

De boendes syn i Norrby upplever Elin som utmärkande, hon brukar få höra de boende säga 

att de bor i Norrby och inte i Borås, det är väldigt unikt enligt henne. En annan sak som hon 

lyfter fram som också utmärker Norrby är att de som vill flytta, flyttar inom området de vill 

inte bo i ett annat område i Borås. Elin Säger: 

 

”De bor inte i Borås utan i Norrby, Norrby är som en stad i staden.” 

 

Projektansvarige Sören har upplevt både negativ och positiv utveckling av deras pågående 

projekt i Norrby. Det positiva är enligt honom att man har lyckats sudda bort fiendskapen 

mellan AB Bostäders personal och hyresgästerna och istället lyckats att vända det till det 

positiva och skapat ett visst förtroende för varandra. Det negativa är enligt Sören att 

projektet bara har berört ca 15-20 procent av alla lägenheter i Norrby och detta har lett till att 

de andra invånarna i Norrby inte har känt sig lika viktiga, men för att projektet skall få 

inverkan på hela området kan det enligt Sören behövas resurser för fem till tio år framöver.  

 

Avni och Elin har upplevt att de har fått ett förtroende av hyresgästerna, deras största 

problematik har varit att bli accepterade av de somaliska familjerna, men även där har 

utvecklingen gått framåt och Avni berättar att han har blivit kramad av en somalisk dam för 

första gången under hans arbetstid i projektet. 

 

I Norrby finns enligt representanterna för AB Bostäder så gott som alla nationaliteter, 

visserligen finns det en överrepresentation av somaliska familjer, men de finns många andra 

etniska grupper. Vidare så finns det enligt Avni även 10 organiserade invandrarföreningar. 

 

Den somaliska moskén i Norrby har bidragit till att de bildats olika sociala nätverk inom den 

somaliska gruppen. De som besöker moskén på fredagsbönen har sitt eget nätverk, medan de 

som inte besöker fredagsbönen bildar sina sociala nätverk enligt Sören. Han upplever att 

nätverket inom gruppen är just den svaga sidan för de boende i Norrby, han upplever att de 

har svårt att skapa ett nätverk utanför sitt eget kulturella nätverk och därigenom missar de 

möjligheten att ta sig ur det egna nätverket och skapa nya nätverk. Elin tillägger att många i 

Norrby är arbetslösa och daglediga vilket leder till att de har svårt att skapa ett nätverk 

utanför sitt område, men även att detta försämrar deras ekonomiska situation. 

 

Sören upplever att den somaliska gruppen ibland kan känna ett visst utanförskap inför det 

svenska samhället och med tanke på deras tidigare bakgrund har de svårt att kunna anpassa 

sig till det svenska samhället. Enligt Sören finns det sedan 1970- talet somalier som har 



 

27 

 

assimilerat sig och inte känner något utanförskap för det svenska samhället, men majoriteten 

av dem gör det. 1960-1970-talets jugoslaver och greker menar Sören känner däremot inte 

något utanförskap alls, utan många av dem känner att de blir bemötta som vilken svensk 

som helst. Elin upplever att just somalierna har väldigt svårt att få något arbete, detta på 

grund av att de står väldigt lång ifrån Sverige kulturellt och även har stora svårigheter med 

det svenska språket.  

 

Sören och hans assistenter har valt att inte se segregationen i Norrby som ett problem utan se 

det som en framgångsfaktor. Dock påpekar Sören att väldigt många människor ser 

segregationen som ett problem och blundar för dess positiva delar och istället bara talar om 

segregationens negativa sida. Dock får vi ingen information om hur Sören ser segregation 

som en framgångsfaktor. Han säger: 

 

”Om man ser det som en framgångsfaktor då hittar man de bästa lösningarna ser man det 

som ett problem då hittar man inte så bra lösningar” 

 

Sören har fått höra en hel del under sina år, men han anser ändå inte att de finns en rädsla 

bland övriga invånare mot Norrby, men däremot finns det gott om fördomar mot Norrby. 

Avni har också upplevt många fördomar mot Norrby. På sin tidigare arbetsplats fick han 

höra att i Norrby stannar man inte utan där kör man bara igenom. Han säger att han bland 

annat hört uttalanden som: ”där skulle jag aldrig gå om det är mörkt” 

 

Nyanlända styrs utav olika anledningar till Norrby, men enligt Elin är den största bidragande 

faktorn att vissa etniska grupper väljer att flytta till Norrby den att det redan finns människor 

från deras länder där. Andra kan vänta tills de får en lägenhet på ett speciellt trapphus, 

ibland händer det att det bor 10 somalier i en tvåa, menar Elin. Avni menar på att den största 

bidragande faktorn till segregationen är den ekonomiska biten, speciellt när socialen är med 

och bestämmer. Avni menar på att socialen ofta väljer att bosätta människor där de billiga 

lägenheterna finns.  

 

Integration 

Sörens projektgrupp gör för tillfället inget alls för att motverka den etniska segregationen. 

Människorna är enligt honom fria att välja var de vill bo. Sören hade önskat att det fanns en 

plan för att motverka den befintliga segregationen i området och tänker föra detta 

resonemang vidare för att kanske i framtiden få fram en plan för att bryta segregationen. 

Avni säger: 

 

”Det är ganska fritt att bo vart man vill” 

 

Projektgruppen anordnar ibland olika resor för de boende i Norrby för att de ska uppleva 

skillnaderna mellan Norrby och andra områden, menar Avni. Detta är en typ av integration 

av de boende som Sören och hans assistenter jobbar med, sen anordnar de ibland 

informationsmöten och s.k. tvättstugemöten. Enligt Sören fanns de under sommaren 2009 ett 

samarbete med andra organisationer, bland annat ett antal idrottsföreningar, men även en 

arbetsmarknadsinsats för att få ungdomar i sysselsättning. Resurser finns det gott om, det 

finns pengar till olika aktiviteter om det behövs, Projektets mål är att 2013 ska Norrby bli 

den mest attraktiva stadsdelen, menar Sören. 
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Projektgruppen har ett gott samarbete med många organisationer, Sören anser dock att 

samarbetet med arbetsförmedlingen och försäkringskassan kunde vart mycket bättre. Han 

tycker att samarbetet med polis, kommundelen och fritidsgården i Norrby är så gott som 

perfekt, önskemålet är att kunna få en arbetsförmedlare och en försäkringskassespeciallist 

till mötesplatsen i Norrby. Han säger 

 

”Det kan bli mycket bättre” 

 

5.6 Socialkontoret  

Yrkesroll, arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

Jannis Tsilfoglou arbetar som konsulent på socialkontoret, hans arbetsuppgifter är att 

dagligen jobba med integrationsfrågor samt kulturmöten Han tar emot besök från främst 

nyanlända flyktingar men även från tidigare anlända flyktingar. Han hjälper människorna 

med att fylla i papper till myndigheter, överklaga beslut från migrationsverket, hjälper till 

vad gäller anhöriginvandring. Vidare föreläser Jannis även om integration och kulturmöten 

på skolorna runt om i Borås. Jannis har arbetat med liknande uppgifter i snart 30 år. Den 

feedback som Jannis har fått av sina besökare och alla andra människor som jobbar runt 

omkring honom är enligt honom väldigt positiv, många är nöjda med att de kan vända sig till 

socialkontoret och få hjälp med nästan allt. 

 

Borås som mångkulturell stad/Segregationen i Norrby 

Jannis menar på att Borås har en lång tradition av att vara en invandrarstad. På grund av att 

Sverige tidigare var tvunget att hämta arbetarkraft från andra länder har de sett ut på det här 

viset. Vidare förklarar Jannis att människor har flyttat till Sverige för att arbeta några år och 

sedan åkt hem till sina hemländer eller flyttat till andra länder. Han framhåller: 

 

”Folk kommer och går i Borås” 

 

Norrby utmärker sig enligt Jannis på många sätt, hans egna fundersamma tanke var varför 

Norrby jämfört med andra liknade segregerade bostadsområden ligger så nära centrum. 

Utmärkande för Norrby är, enligt Jannis, höghusen som byggdes under miljonprojekten. När 

höghusen byggdes fanns det gott om arbetstillfällen i Sverige och de invandrare som flyttade 

till Borås flyttade dit eftersom det där fanns mest lediga lägenheter. 

 

Enligt Jannis förekommer många olika etniska grupper i Norrby, det finns människor från 

hela världen. De började enligt honom komma runt 1970 talet, den första överrepresenterade 

gruppen var libaneser sedan fylldes det på av greker och forna jugoslaver efter det kom det 

irakier, iranier och i samband med kriget i Afghanistan har en hel del afghaner flyttat till 

Norrby. Enligt Jannis kallar vissa Norrby för Mogadishu eftersom det bor så mycket 

somalier där. När det gäller utbildning kan man även där hitta allt från välutbildade till 

arbetslösa förklarar Jannis. Han säger: 

 

”I Norrby hittar du hela världen” 

 

Segregerade bostadsområden medför enligt Jannis alltid problem, människor som är 

arbetslösa är ett svårt problem för samhället, detta är ett problem som alla måste arbeta med, 

inte bara vissa instanser utan det är ett stort samhällsproblem. Enligt Jannis kan det utifrån 
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segregerade områden skapas olika grupper såsom organiserade kriminella grupper. Jannis 

påpekar också att man ständigt måste ta upp kampen mot detta och visa människorna i dessa 

områden att de finns ett hopp, bara man kämpar. 

 

”Det kan bli gäng, det finns sådana exempel på att de bildats invandrargäng” 

 

Integrationen kan bli mycket bättre från alla möjliga håll, anser Jannis. Enligt Jannis arbetar 

Socialkontoret med att försöka integrera flyktingar in i samhället; genom externa föreläsare 

från polisen, rättsväsendet, skattemyndigheten, tandvården, sjukvården, kronofogden, 

rättsväsendet samt politiker som talar om hur landet styrs. Med hjälp av alla dessa instanser 

försöker socialkontoret hjälpa de som behöver hjälp för att introduceras i samhället, menar 

Jannis. Samtidigt håller det på att bli en ny organisation i Borås som heter 

arbetslivsnämnden som skall jobba med integrationsfrågor från och med den första januari 

2011, detta är ett politiskt beslut förklarar Jannis. Han säger: 

 

”Vi försöker ge dem bra verktyg som de ska använda sig av när de är klara hos oss för att 

klara sig ute i samhället och arbetslivet.” 

 

Jannis upplever inte att övriga invånare i Borås känner någon rädsla mot Norrby som 

område, men han upplever att det finns fördomar och att människor inte vågar närma sig det 

som för dem är främmande. Han tycker att man borde satsa lite mer på att lära människor 

om andra kulturer för att minska kulturkrocken så man inte ser varandra som ett hot utan ser 

möjligheter att lära sig något nytt av varandras kulturer. Han säger: 

 

”Människor vågar inte närma sig det som är främmande” 

 

Integration 

Jannis tror starkt på att ett gott samarbete med andra organisationer kommer att ge ett gott 

resultat för icke svenskarna att komma in i samhället. Socialkontorets största 

samarbetspartners är enligt Jannis arbetsförmedlingen, AB bostäder och försäkringskassan, 

allt detta för att ge de nyanlända en bra introduktion till samhället. Enligt Jannis placerar inte 

Socialkontoret flyktingarna på några speciella bostadsområden, utan man får istället 

möjligheten att som flykting välja själv var man vill bo, möjligheten finns att bo tillsammans 

med vänner eller släkt tills man får sin egen lägenhet i det bostadsområde man önskar. 

 

Jannis uppger att resurserna finns där för honom och hans grupp, men hans mål är att ha tid 

till att kunna gå ut och träffa människor på olika platser och prata om mångfald och dess 

betydelse. Han vill visa människor att olikheter inte betyder något negativt utan i olikheter 

så hittar du något positivt, detta är hans målsättning. Enligt Jannis anordnas ibland kurser för 

flyktingar. Vidare uppger han att man ibland försöker få in ungdomar på arbetsmarkanden 

genom att anordna sommaraktiviteter som en introduktion till samhället. Samtidigt så finns 

det möjlighet för dem som vill starta eget att få hjälp av två specialister inom området, de 

hjälper till med information man behöver och råd hur man ska låna pengar samt vilka risker 

detta innebär, förklarar Jannis. Han avslutar intervjun med att säga: 

 

”Vi erbjuder mycket bara intresset finns där” 
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5.7 Resultat sammanfattning 

Vilka faktorer har bidragit till den etniska bostadssegregationen i Norrby? 

De bidragande faktorerna enligt respondenterna till att Norrby blivit ett etniskt segregerat 

bostadsområde är många. Arbetskraftsinvandringen till industrierna på 1950-1970 talet har 

nämnts som en bidragande faktor av respondenterna. Vidare anser även respondenterna att 

en tidigare förlagd flyktingförläggning i Norrby var en bidragande faktor till segregationen. 

En tredje faktor som respondenterna anser har bidragit till segregationen är miljonprojektet 

och höghusen, som inneburit att lättillgängliga lägenheter med låga hyror har funnits i 

Norrby. En fjärde bidragande faktor till segregationen är enligt respondenterna är att 

eftersom Norrby befolkats av etniska minoritetsgrupper, så har detta inneburit att och många 

bosätter sig nära sina landsmän, dvs. man drar sig till sina egna. En femte faktor enligt 

respondenterna är att individer med icke svensk bakgrund tenderar att bo kvar i Norrby, där 

en anledning till detta är det upplevda utanförskap som personer med utländskbakgrund 

känner inför det svenska samhället. En sjätte faktor enligt respondenterna är att svenskar 

eller individer med en stabilare ekonomi tenderar att flytta ut från området. Slutligen uppges 

även det faktum att det finns en moské i Norrby som en sjunde faktor av respondenterna till 

varför muslimer tenderar att bosätta sig i Norrby. 

 

 

Vad görs från myndigheters och organisationernas sida för att integrera invånarna i Norrby 

och motverka den etniska segregationen? 

Enligt respondenterna från myndigheterna och organisationerna så arbetar man med 

integration och motverkan av segregation med hjälp av flera olika metoder. Det har t ex 

skett ett kommunalt politiskt beslut om en uppdelning av Norrbyskolans elever. Detta för att 

skapa en mix av svenska elever och elever med etnisk minoritetsbakgrund på skolorna i 

Borås kommun. Vidare framhåller respondenterna från både AB Bostäder, Fritidsgården 

samt Mötesplatsen i Norrby, att man försöker integrera de boende i området med hjälp av 

olika aktiviteter. Detta för att få ut de boende utanför Norrby och uppleva samhället i stort, 

vilket innebär att lära sig normer, regler, system och hur beteenden ser ut utanför det egna 

området. Christian på fritidsgården hade dock gärna sett att man integrerar de boende mer 

inom arbetslivet, framförallt genom att försöka bilda nätverk med arbetslivet som kan 

generera praktikplatser eller arbetstillfällen i större utsträckning. Fritidsgårdens respondent 

har erbjudit timanställning till ungdomar som varit hjälpsamma och fungerat som ledare, 

vilket bland annat inneburit att han stått som referens på deras CV. AB Bostäders 

respondenter försöker arbeta med integration genom att ta hjälpa invånarna att kunna ta 

demokratiska beslut gällande området, t ex genom informationsmöten om vilka regler som 

gäller, samt vilka skyldigheter och rättigheter som man har som hyresgäst.  Mötesplatsens 

respondent uppger att mötesplatsen i sig är en plats för integration, där man träffar 

människor från hela världen, både svenskar och personer med utländsk bakgrund. De hjälper 

dem med att fylla i formulär till myndigheter och erbjuder träning i svenska.  

 

Många av respondenterna menar på att man skall börja integrera individer i tidig ålder. 

Jannis på socialkontoret arbetar dagligen med nyanlända flyktingar, där man kartlägger 

kompetens, introducerar nyanlända flyktingar till det svenska samhället, detta i enlighet med 

ett utarbetat program där man förmedlar vilka lagar, regler, rättigheter, skyldigheter, samt 

samhällsnormer som gäller. De låter även olika myndighetspersoner presentera sig och man 

försöker ge en bild av vad som gäller det svenska samhället. Jannis nämner även att man 

erbjuder kurser och gruppverksamhet som en metod som man jobbar med för att förbättra 

individers kunskap och samarbetsförmåga och samtidigt skapa ett nätverk. Socialkontoret 

tillhandahåller vidare hjälp med hur man startar eget företag för de som är intresserade.  
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Polisens arbete handlar enligt polisens respondent Niklas väldigt mycket om att förebygga 

brott, deras integrationsarbete sker dock genom föreläsningar i introduktionen för nyanlända 

och på skolorna runt om i kommunen. Han uppger att de samarbetar med övriga 

myndigheter och organisationer för att hitta sommarjobb till ungdomar från Norrby.  

 

Arbetsförmedlingens respondent Monica uppger att arbetsförmedlingen arbetar med att 

integrera genom arbete, dock finns inget specifikt projekt riktat mot de boende i Norrby. Ett 

sådant finns dock i form av ett EU-projekt riktat mot Hässleholmen, men inte mot Norrby. 

Monica upplever att det fått positiva konsekvenser och att hon gärna skulle se att ett 

liknande projekt utförs i Norrby. Monica framhåller dock att arbetsförmedlingen är öppen 

för alla. Vidare uppger hon att det finns kurser i hur man skriver ett CV, vid olika tidpunkter 

finns det även jobbchanser då olika arbetsgivare besöker arbetsförmedlingen och förklarar 

vad de söker för kompetens, som arbetssökande har man då möjlighet att träffa 

arbetsgivaren direkt på plats, menar Monica.  

 

Enligt Monica driver arbetsförmedlingen ett samarbete med Högskolan i Borås, där man 

kartlägger icke svenska individers kompetens, validerar deras utbildningar i hemlandet och 

möjlighet att komplettera sin utbildning för att nå den svenska behörigheten för att praktisera 

sitt yrke, samt erbjuder deltagarna praktik inom sitt yrkesområde. Vidare gör 

arbetsförmedlingen kartläggningar för att se vilken kompetens som eftersträvas i samhället 

och försöker att matcha de arbetssökande mot dessa och tvärtom. Enligt Monica är 

arbetslivsnämnden en ny enhet inom arbetsförmedlingen som skall ta det största ansvaret i 

integrationsfrågorna, enheten har kommit till som en konsekvens av ett statligt politiskt 

beslut.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1 Bidragande faktorer till den etniska segregationen  

Den historiska faktorn 

En starkt bidragande faktor till den etniska mångfalden och koncentrationen av personer 

med utländsk bakgrund i Norrby bör ses ur ett historiskt perspektiv. Denna tog sin början i 

och med arbetskraftsinvandringen redan under 1950-talet. Arbetskraftsinvandrarna kom till 

Borås för att arbeta i industrierna och många bosatte sig i Norrby på grund av den rika 

tillgängligheten på lägenheter. Även den kraftigt ökade tillgången på lägenheter, som kan 

kopplas till miljonprogrammen under 1960-talet, bidrog enligt Hårsman (2006) till 

segregationen . Roger Andersson (1999) lyfter även han fram det kraftigt ökande 

bostadsbyggandet under 1960-talet som en avgörande faktor bakom segregationen.  

 

Den ekonomiska faktorn 

Utifrån respondenternas svar har det framgåt att lägenheterna i Norrby har relativt låga hyror 

och att de som bor i Norrby främst är arbetarklass, där även en relativt stor andel är 

arbetslösa. Detta kan kopplas till Bourdieus framhållande av det ekonomiska kapitalets 

betydelse som förklaring till varför en individ hamnar i en viss position i samhället, dvs. i 

det sociala fältet eller rummet Bourdieu, (1986). Vidare kan även den utflyttning av 

ekonomiskt välbärgade familjer eller individer som framkommer i resultatet även det 

förklaras med tillgången på ekonomiska kapital. Ju större tillgång på ekonomiskt kapital 

som man har desto fler valmöjligheter.  

 

Den utflyttning som enligt respondenterna orsakas av ekonomisk uppgradering kan kopplas 

till Roger Andersson beskrivning om segregationsgenererande flyttningar. Han framhåller 

att bättre ekonomiska och informationsmässiga resurser får folk att flytta från ett område, 

medan de som ligger under genomsnittet för dessa resurser stannar kvar (Andersson, 2007). 

Tidigare forskning av Bolt, (2009), Andersson, (1999) och Dahlman & Vilkama, (2009) 

pekar också på att segregerade områden har stark anknytning till socioekonomiska 

klasskillnader, samt att flertalet länder, däribland Sverige och Finland, ser segregationen 

främst ur ett socioekonomiskt perspektiv. Vidare anser respondenterna att avsaknaden av 

kulturellt kapital i form av utbildning och språkliga kunskaper, men även avsaknad av 

socialt kapital, dvs. sociala nätverksrelationer, är en bidragande faktor till att många av 

invånarna har låga inkomster eller är bidragstagande. Avsaknaden av gångbara kapital på 

arbetsmarknadsfältet ses som en av de främsta bidragande orsakerna till den etniska 

bostadssegregationen. Respondenterna saknar helt enkelt kulturellt kapital som en egenskap 

på både bostads- och arbetsmarknaden, dvs. de saknar de spelregler som krävs för att kunna 

utvinna ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1986; 1992).  Enligt respondenterna är även 

avsaknaden av sociala nätverksrelationer, i form av det som Granovetter benämner svaga 

relationer, med personer i det svenska majoritetssamhället något som bidrar till 

segregationen (Granovetter 1973, 1995).  

 

Lika dras till lika faktorn 

Det framgår enligt flertalet av respondenternas utsagor att etniska minoritetsgrupper flyttar 

till Norrby för att bo med sina egna landsmän. Detta är något som lyfts fram av tidigare 

forskning av Dhalman & Vilkama (2009). De menar att självsegregationen, vilket innebär 

att man bosätter nära sina egna landsmän, är en starkt bidragande orsak till uppkomsten av 

etniskt segregerade områden. Enligt respondenterna är de sociala relationerna, eller som 
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Bourdieu säger de sociala kapitalen, hos individerna starkt kopplade till den etniska 

gruppen. Invånarna i Norrby är alltså hänvisade till det sociala kapitalet inom sin grupp 

(Bourdieu, 1986). Även Bolt (2009), Andersson, (1999) samt Musterd (2005) framhåller 

självsegregation som en starkt bidragande faktor till etniskt segregerade bostadsområden. 

Enligt ”Vi och dem”- teorin innebär en grupptillhörighet, och då särskilt tryggheten i den 

egna gruppen, även detta något som bidrar till självsegregation (Hylland Eriksen, 1993). 

Roger Anderssons framhåller att uppkomsten av svenskglesa områden orsakas av 

nätverksgenererade och självmanna flyttningar, vilket alltså innebär att personer från olika 

etniska grupper självmant flyttar till visa områden därför att deras landsmän redan är bosatta 

där (Andersson, 2007). 

 

Respondenterna menar också att individer med icke svensk bakgrund tenderar att stanna 

kvar i Norrby för att de känner trygghet med att bo bland landsmän, de har etablerade 

sociala relationer och är rädda för utanförskap. Enligt den etniska ”Vi och dem”- teorin så 

känner man tillhörighet till sin grupp samtidigt som man känner ett utanförskap för den nya 

(svenska) kulturen, och väljer därför att stanna bland sina landsmän. De upplever och 

kategoriserar sig själva som ett vi (invandrare) och svenskar som ett dem (Hylland Eriksen, 

1993). Enligt några av respondenternas utsagor kan man utläsa att framförallt ungdomarna 

ser sig som Norrbybor och inte som Boråsare, vilket innebär en gruppolarisering och vi och 

dem känsla gentemot övriga Borås, som får individer att stanna i Norrby.  

 

Förekomsten av en moské i Norrby uppges enligt några av respondenterna vara en orsak till 

att muslimer väljer att bosätta sig i området. De menar att moskén bidrar till 

nätverksgenererande flyttningar eftersom många av invånarna är utövande muslimer och 

gärna vill bo nära en plats där de kan utöva sin religion. Detta går att koppla till Bourdieus 

tankar om det sociala och kulturella kapitalets betydelse, dvs. att människor i detta fall väljer 

att flytta till Norrby av religiösa eller kulturella skäl, vilket även ger upphov till beständiga 

sociala relationer eller ett socialt kapital (Bourdieu, 1986). Enligt Andersson (2007) är 

sociala band något som stärks av nätverksgenererande flyttningar, där moskén kan ses som 

en faktor som lockar individer och familjer att självmant bosätta sig i Norrby.  

 

6.2 Motverkan av segregationen  

Integration på arbetsmarknaden 

Utifrån svaren från respondenterna från samtliga organisationer och myndigheter i studien 

anser de att arbetsmarknadsåtgärder är de mest effektiva återgärderna för att motverka den 

etniska segregationen i Norrby. Flertalet av respondenterna anser att ekonomiska skillnader 

är en kraftigt bidragande orsak till segregationen. Detta är något som lyftas fram även av 

Bolt(2009), Andersson(1999) samt Dahlman & Vilkama (2009). Bolt menar att den etniska 

segregationen främst ska ses som en följd av en dålig integration på arbetsmarknaden, vilket 

förtydligar den socioekonomiska synen (Bolt, 2009). Det framgår av respondenternas svar 

att ett arbete i sig är mer betydelsefullt än att ha en god ekonomi. Ett arbete lär ut regler och 

normer samt tillför socialt kapital i form av arbetsgivare och arbetskollegor som kan 

användas fördelaktigt i både nuet och i framtiden. Ett jobb stärker alltså både det 

ekonomiska, sociala och kulturella kapital för en individ (Bourdieu, 1986; Granovetter, 

1995).  

 

Respondenterna uppger att en svag integration på arbetsmarknaden försämrar etniska 

minoriteters valmöjligheter på bostadsmarknaden av ekonomiska skäl, där 
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miljonprogrammet erbjuder dem den enda ekonomiskt fungerande lösningen (Andersson, 

1999).  

 

Respondenten Monica förklarar att det från arbetsförmedlings sida inte förs något riktat 

projekt som avser att integrera just dem som är bosatta i Norrby, hon framhåller dock att 

arbetsförmedlingen är öppen för alla. Hon berättar att arbetsförmedlingen kartlägger vilken 

kompetenser som eftersträvas i samhället och att arbetsförmedlingen försöker matcha 

arbetslösa individer mot dessa och tvärtom.  Monica uppger att det finns ett EU projekt som 

riktas mot Hässleholmen, ett liknande bostadsområde i Borås, för att integrera invånarna på 

arbetsmarknaden. Monica har en vilja att driva ett liknande projekt riktat mot Norrby om 

resurserna för ett sådant projekt finns. Hon uppger att man jobbar med hjälp av praktik för 

att integrera invandrare på arbetsmarknaden, hon uppger att praktiken i många fall genererar 

arbete och ser väldigt positivt på metoden. Arbetsförmedlingen försöker alltså motverka 

segregationen genom att integrera etniska minoriteter på arbetsmarknaden genom att erbjuda 

praktik. Vid förmedlingen av praktikplatser står arbetsförmedlingen som en 

förtroendeingivande referens.  Detta kan relateras till Granovetters svaga band på så sätt att 

arbetsförmedlingen tillhandahåller en förtroendeingivande referens vilken ger möjlighet till 

en praktik för att sedan få möjlighet att bygga upp ett förtroende för sig själv som individ 

hos arbetsgivaren under praktiken (Granovetter, 1995).   

 

Respondenten Niklas från polisen berättar om ett samarbete mellan polisen och övriga 

myndigheter där man erbjuder ungdomar från Norrby sommarjobb. Denna åtgärd gör man i 

både brottsförebyggande syfte, men också för att förmedla och hjälpa ungdomarna att skaffa 

sig ett socialt nätverk användbart på arbetsmarknaden i framtiden. Detta kan ses som en 

återgärd för att stärka både det ekonomiska och det sociala kapitalet hos dem som deltar 

(Bourdieu, 1986).  

 

Respondenten Christian, som företräder fritidsgården i Norrby, berättar att han har stått som 

referens och erbjudit timanställning till äldre ungdomar som hjälpt till och agerat 

ledare/förebilder för de yngre. Detta kan ses som en återgärd som stärker ungdomarnas 

sociala och ekonomiska kapital (Bourdieu, 1986). Fritidsgården kan även sägas fungera som 

en svag relation i Granovetters mening, detta eftersom den kan hjälpa till att förmedla 

ungdomarna till potentiella arbetsgivare, samtidigt som den kan förmedla ett förtroende för 

dessa ungdomar (Granovetter, 1995).  

 

Respondenten Jannis som arbetar på socialkontoret, förklarar att de främsta aktiva 

åtgärderna som socialkontoret använder sig av för att integrera etniska icke-svenskar är 

verksamheten Introduktionscenter. Dess uppgift är att introducera nyanlända 

invandrare/flyktingar till det svenska samhället. Det man gör är att förmedla kunskaper om 

lagar och samhällssystem med hjälp av föreläsningar av personer från olika myndigheter. 

Vidare hjälper man till med att fylla i olika myndighetsformulär. Socialkontoret jobbar 

enligt Jannis för att stärka de sociala och kulturella kapitalen samt implementera en 

förståelse och kunskap om det svenska samhället. Dessa åtgärder och metoder som 

socialkontoret arbetar efter kan ses som faktorer som stärker det kulturella och sociala 

kapitalet för individerna (Bourdieu, 1986).  

 

Emma från Mötesplats Norrby förklarar att de tillhandahåller språkträning likt SFI för att 

stärka de språkliga kunskaperna, där målet är att stärkta deltagarnas kulturella kapital. De 
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språkliga kunskaperna är en del av Bourdieus kulturella kapital och en viktig egenskap i 

arbetslivet (Bourdieu, 1986).  

 

 

Aktiviteter 

Respondenterna från Mötesplats Norrby, fritidsgården samt AB Bostäder berättar samtliga 

om ett samarbete dem emellan och att de jobbar aktivt för att stärka invånarnas sociala 

kontaktnät. De anordnar bland annat aktiviteter för att få ut de boende i Norrby in i 

samhället, samt för att få dem att ta del av den svenska kulturen och försöka förmedla 

sociala nätverk i samhället. Denna typ av handlingar kan avse att förstärka det sociala och 

kulturella kapitalet (Bourdieu, 1986).  

 

Avsaknaden av bostadspolitiska åtgärder 

Ingen av respondenterna har pekat ut några aktiva bostadspolitiska åtgärder för att motverka 

den etniska bostadssegregationen i Norrby. Enligt Bolt (2009) så använder man sig i Sverige 

använder sig av Housing diversification, där tanken med diversifieringen är att bygga broar 

mellan olika samhällsgrupper och på så sätt öka den sociala rörligheten, främst för 

låginkomsttagare, vilket alltså inte är fallet i Norrby.   

 

Respondenten Elin från AB Bostäder framförde ett önskemål om att göra om vissa 

lägenheter till bostadsrätter för att få in representanter från andra samhällsklasser till Norrby.  

Detta är alltså ett exempel på vad Bolt kallar Scattered-site programmes, dvs. att blanda 

hyresrätter med bostadsrätter för att utvinna en etnisk och klassmässig mix bland de boende. 

Svårigheten med denna åtgärd är dock enligt respondenterna att få kommunerna att 

samarbeta då dessa oftast antar att negativa konsekvenser uppstår. Scattered-site 

programmes eller social blandningspolitik, som Roger Andersson (1999) talar om, anses av 

dock av några respondenter som en fungerande strategi för att motverka den etniska 

bostadssegregationen i Norrby, eller i alla fall minska den. 

 

6.3 Resultatslutsatser  

Våra slutsatser kring vilka faktorer som har bidragit till den etniska bostadssegregationen är 

att människor på egen hand väljer att bosätta sig i Norrby, detta eftersom det inte finns några 

bostadspolitiska beslut eller system som placerar etniska minoritetsgrupper där. Bakom detta 

val så finns det ett flertal olika bakomliggande faktorer. Några av de viktigaste faktorerna 

utifrån vårt resultat är att den ekonomiska situationen begränsar människors valmöjligeter på 

bostadsmarknaden. Det har även visat sig att personerna som flyttar till Norrby väljer att 

bosätta sig där eftersom det redan finns människor med liknande bakgrund, detta eftersom 

det upplevs som en trygghet för dessa.   

 

Slutsatserna vi kan dra utifrån respondenternas svar om vilka åtgärder som görs från 

myndigheter och organisationer för att integrera invånarna i Norrby och motverka den 

etniska segregationen, är främst att integrera och stärka individernas situation på 

arbetsmarknaden, samt att stärka deras färdigheter vad gäller språk och kompetens. Det 

föreligger dock en viss skillnad mellan hur de olika organisationerna och myndigheterna 

arbetar med dessa frågor. De har olika tillgång till resurser samt arbetar mot olika mål och 

målgrupper. Arbetsförmedlingens insatser syftar till att nå alla invånare i samhället, medan 

socialkontorets insatser främst har nyanlända och flyktingar som målgrupp, där målet är att 
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förmedla kunskap om vilka lagar och normer som gäller i Sverige. Det föreligger dock ett 

aktivt samarbete mellan organisationer och myndigheter för att integrera invånarna i Norrby. 

Man arbetar för att stärka de boendes kunskaper med hjälp av språkkurser samt integration 

dem på arbetsmarknaden; t.ex. i form av praktik på olika arbetsplatser. Det aktiva 

integrationsarbetet kräver dock enligt respondenterna stora ekonomiska resurser som 

flertalet organisationer och myndigheterna för tillfället saknar. Denna avsaknad av resurser 

gör det enligt respondenterna svårare för de organisationerna att lyckas motverka 

segregationen och få fram någon större positiv utveckling. För att lyckas uppnå en god 

integration för de boende i Norrby krävs det enligt dem större resurser. 

 

  

6.4 Undersökningens bidrag 

Vår undersökning har med hjälp av ett antal respondenter från myndigheter och 

organisationer bidragit till att belysa ett antal faktorer som bidrar till den etniska 

bostadssegregationen i Norrby, samt hur ett antal organisationer och myndigheter jobbar för 

att motverka den etniska bostadssegregationen på området Norrby.  Då vår undersökning är 

den första undersökningen specifikt riktad mot Norrby så har vi tillfört en reflektion över 

vad som utmärker Norrby som område och vad som görs där för att motverka den etniska 

bostadssegregationen. Vi har vidare hjälpt till att stärka tidigare forskningsresultat som 

pekar på liknande bidragande faktorer vad gäller den etniska bostadssegregationen. Studiens 

syfte och frågeställningar har besvarats, de bidragande faktorerna till den etniska 

bostadssegregationen är den av frågeställningarna som har besvarats starkast och bäst av 

respondenterna. Detta med hjälp av både respondenternas svar, tidigare forskning samt av de 

teorier som används i undersökningen.   

 

6.5 En kritisk reflektion av resultatet och metod valet 

Slutsatserna grundas på svar från strategiskt utvalda respondenter från myndigheter och 

organisationer som är direkt eller indirekt kopplade till Norrby som område. Det utvunna 

empiriska materialet från respondenterna måste beaktas som något som konstruerats på 

uppfattningar och erfarenheter och står därmed inte som några absoluta sanningar. Detta 

anser vi dock inte har någon påverkan vad gäller giltigheten eller tillförlitligheten hos 

respondenternas svar. Bristerna som vi ser i resultatet är att organisationer och myndigheter 

saknar nerskrivna modeller eller metoder vilka de jobbar utifrån för att integrera, vilket 

genererat ett tunt svar på vår frågeställning om vad som görs från myndigheternas och 

organisationernas sida för att integrera de boende i Norrby. Något som måste beaktas är att 

myndigheter och organisationer tendera att framställa resultatet av sitt eget arbete som mer 

framgångsrikt än utfallet. Vidare bör beaktas att respondenterna från de myndigheter som vi 

intervjuat har ett ansvar att svara politiskt korrekt, vilket i vissa fall inte ger fullständiga eller 

tillräckligt utvecklade och faktiska svar på våra frågor. För att kritiskt reflektera över 

metodvalet så anser vi i efterhand att vi använt oss av en fungerande metod vad gäller valet 

av kvalitativ metod, intervju teknik, urval, och vad gäller det hermeneutiska perspektivet. 

Det vi hade kunnat göra är att komplettera vår undersökning med en kvantitativ 

undersökning med ett större urval av boende i Norrby för att bekräfta eller falsifiera våra 

slutsatser. Denna undersökning hade även kunnat ge en bredare förklaring eller förståelse för 

det studerade ämnet.  
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6.6 Fortsatt forskning 

Den fortsatta forskningen kan utföras på många olika sätt, man hade kunnat göra en liknande 

undersökning där man också väljer att intervjua invånarna i Norrby för att få deras syn på 

segregationen. Detta hade kunnat ge en möjlighet till att bekräfta eller falsifiera slutsatserna 

från vår undersökning. Vidare hade man kunnat göra en kvantitativ undersökning med hjälp 

av enkäter. Enkäterna skulle man kunna skicka ut till de boende i Norrby och få deras syn på 

problemet. Vidare hade man kunnat jämföra Norrby mot ett annat bostadsområde i Borås 

men även andra städer i Sverige där det finns områden som är segregerade. 

 

Konsekvenserna av uppsatsens slutsatser för kommande yrkesroll som organisations- och 

personalutvecklare i samhället  

Konsekvenserna av uppsatsens slutsatser anser vi är att den etniska bostadssegregationen i 

Norrby för tillfället inte minskar. Respondenternas svar angående befintliga åtgärder anser 

vi är en bra start men det måste göras mycket mer för att minska segregationen i Norrby. 

Personligen anser vi att detta problem inte kan riktas mot någon speciell instans utan är ett 

stort samhällsproblem som vi har framför oss. Vi skulle gärna se att det fanns ett större 

politiskt intresse för att minska denna typ av segregation, politikerna skulle kunna upprätta 

en plan för att minska bostadssegregationen. Vi som organisations- och personalutvecklare i 

samhället skulle kunna bidra genom att försöka bearbeta bort den känslan som finns bland 

invånarna i Norrby om att de känner utanförskap för det svenska samhället. Vi skulle även 

kunna försöka att föra en dialog mellan kommun, arbetsgivare och arbetstagare för att 

minska segregationen och integrera de boende i Norrby i samhället och arbetslivet 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Bakgrund 

 

1.  Kan du beskriva din yrkesroll och dina arbetsuppgifter? 

2.  Hur länge har du haft din post?  

3.  Hur kommer det sig att Borås är en såpass mångkulturell stad?  

    (Varför tror du Borås är en såpass mångkulturell stad?) 

4.  Har Norrby alltid varit den mångkulturella stadsdel som den är idag? 

    Om inte, när och varför har det blivit så? 

5.  Vad skulle du vilja säga utmärker Norrby som stadsdel?   

6.  Har du upplevt en utveckling? vare sig positiv eller negativ under din tid ? 

7.  Vad är skönheten med Norrby? 

 

Bostadssegregation  

 

8.  Hur ser den etniska sammansättningen ut i Norrby? 

9.  Vilka typer av människor bor i Norrby?  

10. Hur ser deras sociala situation ut? 

      (nätverkande, kontakter, språkkunskaper, utbildning?) 

11. Hur ser deras ekonomiska situation ut? 

      (arbete, låginkomst? - bidrag?) 

12. Varför har just Norrby blivit ett såpass invandrartätt område? 

      Är det en ekonomisk fråga/lösning? 

13. Hur upplever ni feedbacken från de boende i Norrby?  

14. Upplever du att majoriteten av de bosatta i Norrby känner utanförskap inför de svenska    

      samhället? 

15. Tycker du att den upplevda segregationen i Norrby är ett problem? 

      Om ja, vilka är problemen och vad görs/kan göras för att motverka/minska dessa?  

16. Tror du det finns en rädsla bland övriga invånare mot Norrby som område? 

17. Vilka insatser görs för att öka säkerheten i Norrby? 

18. Har det inträffat vandaler/uppror likt i Rosengård? 

       Finns det möjlighet för något sådant i Norrby 

19. Vilka faktorer styr de etniska icke svenskarna till vissa områden i Borås?  

       (Norrby, Hässleholmen).  

20. Finns de något samarbete mellan kommun, bidragsgivare (socialen/försäkringskassan) 

och bostadsföreningarna eller andra organisationer som placerar människor i Norrby? 

      Om ja, hur ser denna placering ut?  

21. Finns det några/något politiskt beslut som påverkar indelningen/placeringen? 

22. Hur jobbar ni aktivt för att motverka den nuvarande befintliga etniska segregationen? 

Integration 

 



 

 

23. Jobbar ni aktivt med integration för de boende i Norrby? 

      Om ja : Hur? Med vilka resurser? Mot vilka mål? Någon speciell målgrupp?  

      Om nej : Finns det några planer på en sådan satsning? 

24. Finns det något samarbete organisationer emellan för att integrera de boende i Norrby? 

      (Statliga organisationer som Ams, kommunen, socialen, försäkringskassan, privata      

      organisationer?) 

     Om ja, Vilka är organisationerna? Vad gör de? Hur ser resurserna för dessa ut? 

     Hur ser resultatet ut? 

     Om nej: Har det funnits? Finns planer på någon det sådan satsning? 

25. Vad görs specifikt från er sida för att integrera människorna i Norrby? 

26. Arbetar ni aktivt med att få in arbetslösa från Norrby på arbetsmarknaden?  

      Om ja : hur ser arbetet/projektet ut? vilka metoder används?  (resurser?, mål?, resultat?) 

      Om nej: Har det funnits? Finns planer på någon det sådan satsning? 

 

 


