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uppsatsens uppkomst. Särskilda tack vill jag rikta till mina intervjupersoner som ställt upp med 

både sin tid och sina åsikter och synpunkter. Jag vill även tacka min familj och mina vänner som 

tålmodigt ställt upp med både uppmuntran och goda råd.  

 

Trollhättan, januari 2009 

Madelaine Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. INLEDNING...............................................................................................  3 

     1.1. Syfte…………………………………………………………….......... 4 

     1.2. Avgränsningar ……………………………………………………….  4 

     1.3. Begreppsdefinitioner ………………………………………………… 4 

     1.4. Disposition…………………………………………………………… 4 

2. METOD…………………………………………………………………… 5 

     2.1. Metodval……………………………………………………………... 5 

     2.2. Urval och genomförande…………………………………………….  5 

     2.3. Datainsamling………………………………………………………..  5 

     2.4. Metodproblem……………………………………………………….. 6 

     2.5 Analysmetod…………………………………………………………. 6 

     2.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet…………………………  6 

     2.7. Forskningsetik………………………………………………………  7 

     2.8. Förförståelse………………………………………………………… 8 

3. KRONOGÅRDSPROCESSEN…………………………………………   8 

4. TIDIGARE FORSKNING………………………………………………  9 

     4.1. Integration………………………………………………………….   9 

     4.2. Tusen röster om Fittja……………………………………………… 11 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER………………………………… 12 

     5.1. Social mobilisering………………………………………………… 13 

     5.2. Perspektivet ”vi” och ”dem”……………………………………….. 14 

          5.2.1. Institutionell/strukturell diskriminering………………………. 15 

6. RESULTAT OCH ANALYS…………………………………………… 17 

     6.1. Kommunikation och förankring…………………………………… 17 

     6.2. Projektets uppkomst………………………………………………   19 

     6.3. Samarbete, delaktighet och samhörighet………………………….   21 

     6.4. Föreningslivet……………………………………………………… 23 

7. DISKUSSION…………………………………………………………..  25 

 

KÄLLFÖRTECKNING……………………………………………………28 



 3 

 

 

1.INLEDNING 

Integration och segregation är städigt aktuella ämnen i dagens gränsöverskridande värld. Med 

flyktingströmmar och människors rörelser över nationsgränser kommer det ständigt att uppstå 

konfrontationer mellan olika kulturer och värderingar. Det mångkulturella Sverige står inför stora 

utmaningar när det kommer till integration och jämställdhet (Thörn, 2004).   

 

Masoud Kamali (1999) beskriver i sin bok Varken familjen eller samhället att konflikter med 

kulturella förtecken kan gro och att det vid en sammanstötning mellan svenska myndigheter och 

människors olika värderingar ofta leder till att den ”invandrades” värdegrund ifrågasätts och ses 

som avvikande. Genom olika maktmedel i samhället definieras det svenska förhållningssättet som 

norm och integrationen reduceras till att bli en fråga om att anpassa ”de andra” till det svenska 

systemet (Kamali, 1999). När integration ses på detta sätt leder det lätt till att integrationen blir en 

fråga om riktade insatser mot ett geografiskt område eller mot en specifik grupp människor 

(Hosseini-Kaladjahi, 2001). Detta förstärker den uppdelning som skett i samhället i ett integrerat 

”vi” och en motbild i ”de” som ska integreras (SOU 2005:41). Utifrån den här bakgrunden riskerar 

klyftorna i samhället att förstärkas snarare än överbyggas. Ett exempel på en sådan här riktad insats 

är Kronogårdsprocessen som genomfördes under mitten av 1990-talet mot ett bostadsområde i 

Trollhättan. Detta projekt genomfördes med statligt bidrag och hade som mål att komma till rätta 

med den sociala problematik som Kronogården beskrevs inneha. Jag har valt att undersöka den här 

typen av riktad integrationspolitik.  

 

I boken Kronogårdsprocessen (1998) beskrivs inte segregationen i Trollhättan som ett nytt fenomen 

utan något som har sina rötter i expansionen av industrisektorn där arbetarklassen var de som 

marginaliserades och som bodde centrerade i vissa områden. Då handlade det främst om vissa 

kvarter men med miljonprogramsbyggandet kom segregationen att omfatta hela bostadsområden. I 

början av 1990-talet togs ett politiskt beslut att genomföra ett integrationsprojekt i ett av 

Trollhättans segregerade miljonprogramsområden, Kronogården (Rebelius & Söderström, 1998).  

 

Under min utbildning till socionom på Mittuniversitetet har jag blivit allt mer insatt i och 

intresserad av integration och de möjligheter och svårigheter som detta komplexa fenomen innebär. 

Kronogårdsprocessen är ett exempel på hur en riktad integrationspolitik kan gå till där myndigheter 

och kommunen försökt lösa problematiken utifrån sin egen uppfattning av vad som behöver göras. 

Riktade integrationsprojekt får ofta motsatt effekt och leder till en ökad uppdelning i samhället då 

det fokuseras på att det finns en grupp som behöver ”integreras”, av en annan grupp som redan är 

”integrerade”. Genom att undersöka hur människor som på ett eller annat sätt varit involverade i 
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Kronogårdsprocessen och/eller i stadsdelen efter att projektet avslutats hoppas jag kunna få en 

större inblick i hur de uppfattar riktade integrationsprojekt. Jag anser att det är viktigt att undersöka 

och reflektera över vad olika insatser i samhället har för betydelse och att närmare titta på hur 

människor som är involverade i projekten ser på dem. Med förhoppningar om att nå en förståelse 

för detta kastade jag mig ut i den djungel av åsikter, fördomar, förhoppningar och besvikelser som 

mina informanter välvilligt delade med sig av. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med den här studien är att nå en ökad förståelse för hur insatser för att öka integreringen 

uppfattas av människor involverade i dem. Som utgångspunkt har ett riktat integrationsprojekt vid 

namn Kronogårdsprocessen använts. Studien undersöker hur respondenterna uppfattar starka 

respektive svaga sidor i ett riktat integrationsprojekt och hur de upplever eventuella konsekvenser 

av projektet.  

 

1.2. Avgränsningar 

I denna studie beskrivs fyra respondenters uppfattningar och reflektioner kring integrationsprojektet 

Kronogårdsprocessen. Dessa individer kan på inget sätt anses representera en allmänt omfattad syn 

på projektet. Inte heller kan de ses som representativa för människor bosatta i området. Det den kan 

visa på är en viss likhet mellan hur de intervjuade uppfattade projektet och därmed ligga som en 

grund för en vidare analys. Samtliga respondenter har en stark anknytning till Kronogården 

antingen utifrån att de är verksamma i området eller att de jobbat med området ”utifrån”.  

 

1.3. Begreppsdefinitioner 

I denna rapport kommer jag att använda mig av begreppet invandrare. Masoud Kamali (2005) har 

framfört en hel del kritik mor användningen av begreppet, bland annat för att det bidrar till en 

uppdelning i ”vi” och ”dem”. Denna konstruktion av ”svenskhet” och ”invandrare” kan genom sin 

definition bidra till att ojämlika maktrelationer i samhället upprätthålls (SOU 2005:69) Trots detta 

har jag valt att använda mej av begreppet och avser i den här rapporten människor som är födda i ett 

annat land än Sverige.  

 

1.4. Disposition 

Den här studien är indelad i sju kapitel. I Inledningen redovisas en bakgrund till det valda 

problemområdet med studiens syfte och frågeställningar. I kapitel två Metod kommer en 

metodologisk redogörelse som i tredje kapitlet Kronogårdsprocessen följs av en kort redovisning av 

vad integrationsprojektet med samma namn hade för syfte och målsättning. I det fjärde kapitlet 

Tidigare forskning kommer ett urval av tidigare forskning presenteras. Kapitel fem Teoretiska 

utgångspunkter klargör för den referensram som analysen grundar sig på. Resultat och analys utgör 
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det sjätte kapitlet och här kommer studiens fynd med tillhörande analys presenteras och studien 

avslutas med en reflektion över studiens fynd i kapitlet Diskussion.  

 

2. METOD 

2.1. Metodval 

Utifrån studiens syfte som är att nå en ökad förståelse för hur insatser för integrering uppfattas av 

människor involverade i dem valde jag att närma mig området med ett induktivt förhållningssätt, 

detta innebär att förutsättningslöst närma sig verkligheten. Ett antal olika datainsamlingsmetoder 

övervägdes innan jag slutligen valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att på så 

sätt ge respondenterna en viss frihet kring sina reflektioner men ändå behålla möjligheten som 

intervjuare att styra riktningen på intervjun så att den höll sig inom vissa ramar. Vid intervjuerna 

användes en diktafon vilket gjorde det möjligt att genomföra en noggrann genomgång av 

intervjuerna efteråt vid transkriberingen. I tolkningen av resultatet har en hermeneutisk ansats 

använts för att nå en djupare förståelse och ta fasta på respondenternas upplevelser och 

uppfattningar om fenomenet som ska studeras. Eftersom avsikten med studien är att just fånga hur 

respondenterna ser på Kronogårdsprocessen och vilka konsekvenser den fick är den hermeneutiska 

tolkningen med dess betoning på förförståelse en bra utgångspunkt. Via ett hermeneutiskt 

perspektiv frånses inte förförståelsen utan blir snarare medvetandegjord, det är dock viktigt att det 

finns en strävan till att förstå och tolka förutsättningslöst (Kvale, 1997).  

 

2.2. Urval och genomförande  

Urvalet av respondenter har skett genom olika former av urval. Till en början användes ett 

strategiskt urval för att kunna ge en så bra representation som möjligt, men efterhand kom urvalet 

att få en prägel av snöbollseffekt då många tillfrågade informanter avböjde att ställa upp på intervju 

men lotsade vidare till andra möjliga intervjupersoner. Jag har i så stor utsträckning som möjligt 

försökt få tag i respondenter med olika bakgrund, kön, etnicitet och ålder. Det var svårt att få tag i 

kvinnor och studien kom slutligen att bestå av endast manliga respondenter. Kontakterna med 

respondenterna har främst skett genom telefon men även genom personlig kontakt. Det har funnits 

inslag av självselektion i urvalet av intervjupersonerna eftersom de själva valde att deltaga. 

Intervjuerna genomfördes i en miljö som valdes av respondenterna och har varierat från arbetsplats 

till det egna hemmet. Slutligen hade fyra intervjuer genomförts med människor bosatta i Trollhättan 

och med ett eller annat professionellt förhållningssätt till Kronogårdsprocessen och/eller 

Kronogården som bostadsområde (Halvorsen, 1992). 

  

2.3. Datainsamling 

För att närma mig området som studien omfattar har jag förutom kurslitteratur och övrig litteratur 

sökt i Mittuniversitetets databaser såsom MIMA, LIBRIS och DIVA. De sökord jag använt har 
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varit, etnicitet, integration, segregation, integrationspolitik, miljonprogram och diskriminering. Jag 

har även sökt i Högskolan Västs bibliotekskatalog SOFIA samt sökt information i Trollhättans 

stadsbiblioteks avdelning för demografisk litteratur. Datainsamling från respondenterna har skett 

genom intervjuer. Jag har gått igenom materialet noggrant för att sedan välja ut det med störst 

relevans för min studies syfte.  

 

2.4. Metodproblem 

Det har varit svårt att få tag i informanter som vill ställa upp på intervjuer, jag har upplevt detta som 

både ett resultat av ointresse, men även som en viss rädsla att kunna identifieras i det skrivna 

materialet. Det har varit en hel del runtslussning innan det gått att få tag på respondenter. Detta kan 

ses både som en brist då studien kan ha gått miste om värdefull information, men även som något 

positivt då jag kommit i kontakt med människor som annars inte kommit till tals. Ämnet visade sig 

vara mer känsligt än jag föreställt mig och detta har varit ett problem under studien.  Eftersom 

studien endast har fyra intervjuer har jag i största mån försökt överkomma de eventuella negativa 

effekterna som detta kan innebära genom att välja informanter som både jobbat och jobbar med 

integrationsfrågor på både institutionell och individuell nivå. Att samtliga respondenter har varit 

män kan innebära ett problem då studien får en könsmässigt ensidig vinkling. Informanterna har 

även olika befattningar både inom kommunen och utanför. Vissa jobbar i stadsdelen, vissa utanför, 

både avlönat och frivilligt arbete finns representerat hos mina informanter varvid jag finner det 

möjligt att de kan ge en relativt nyanserad bild av integrationsprocessen i området. 

 

2.5. Analysmetod 

Analysen och tolkningen av resultatet kommer att ske genom meningskategorisering som enligt 

Kvale (1997) bygger på att forskaren grupperar in materialet i olika kategorier för att sedan kunna 

urskilja mönster i det material som insamlats (Kvale, 1997). De kategoriseringar jag har valt att 

använda mig av har växt fram under tiden som studien genomförts och har konstruerats utifrån de 

mest centrala fynden som framkommit ur intervjuerna. Dessa kategoriseringar har kopplingar till 

studiens syfte genom att de första två kategorierna berör hur respondenterna uppfattar 

Kronogårdsprocessen, och de två sista kategorierna visar på vilka konsekvenser projektet fått.  

 

2.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som båda är svåra att uppnå i kvalitativ forskning då den 

utgår från människors uppfattning och förförståelse och därför aldrig kan var helt objektiv och 

neutral. Reliabiliteten i den här studien kommer troligen att ifrågasättas då det aldrig går att förutse 

hur andra individer, eller samma individer skulle svara vid en upprepning av studien. Människors 

syn och uppfattning om saker och ting skiftar över tid men jag vill ändå framhålla att det finns ett 

visst reliabilitetsvärde då informanterna på vissa frågor var samstämmiga i sina svar. Jag som 
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intervjuare hade inte någon relation till de intervjuade, därav kan det antas att om undersökningen 

upprepas av en annan person bör svaren bli liktydiga.  Detta kan därför antas vara ett tecken på god 

reliabilitet Att intervjuerna spelades in ökar reliabiliteten då genomgången av materialet ordagrant 

kunde återges i transkriberingen. Validiteten, studiens giltighet och relevans i förhållande till 

studiens syfte, antas vara relativt hög då informanterna på ett eller annat sätt varit väl insatta i 

området som studerats. Genom att de givit olika perspektiv på en problematik som varit väl 

definierad och avgränsad och responsen i viktiga definitionsfrågor till viss del överensstämt mellan 

informanterna kan validiteten antas vara godtagbar. Det är alltid en definitionsfråga om vad som är 

relevant för att få fram en tillfredsställande bild av verkligheten. Problemet är att verkligheten ser 

olika ut för olika människor och därav kan uppfattningen om vad som är och vad som inte är 

relevant alltid ifrågasättas. Den här undersökningen bygger på mina respondenters föreställningar 

om Kronogården som bostadsområde, hur de ser på integration och hur de uppfattar 

Kronogårdsprocessen. Detta har troligtvis haft betydelse för både reliabiliteten och validiteten 

(Halvorsen, 1992).   

 

När en studie genomförs är det viktigt att forskaren är medveten om hur resultaten kommer att 

förhålla sig till en allmän generaliserbarhet (Kvale, 1997). Syftet med den här studien är att nå en 

ökad förståelse för hur riktade insatser för att öka integreringen uppfattas av människor involverade 

i dem. Mina resultat kan inte anses vara generellt tillämpbara då de endast visar på fyra 

respondenters uppfattning om ett specifikt integrationsprojekt. Resultatet kan dock öppna upp för 

ny forskning och ökad kunskap inom ämnet.  

 

2.7. Forskningsetik  

För att inte studien ska bli etiskt tvivelaktig har de åtta forskningsetiska principer som Humanist-

Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) sammanställt efterlevts på bästa möjliga sätt. Detta 

skedde genom följande; Mina informanter har informerats om syftet med studien, deras betydelse 

för den, villkoren för deras deltagande och att de har rätt att avbryta intervjun utan det kommer leda 

till några påföljder. Informanterna har samtyckt till att delta i den aktuella studien. Det har inte 

förekommit något beroende mellan mig som forskare och informanterna. Själva studien har varit 

förlagd med konfidentialitet vilket var väldigt viktigt för några av mina respondenter, detta innebär 

att inga namn har uppgivits, informanterna har inte upplysts om varandras identitet, alla uppgifter 

samt intervjumaterialet har förvarats på en låst dator och intervjumaterialet har spelats över direkt 

efter renskrivning. Det går inte att identifiera personer utifrån deras svar i studiens publicering. 

Insamlade uppgifter har bara använts för studiens specifika syfte och ingen utomstående har givits 

tillgång till dem. De uppgifter som jag insamlat kommer inte att påverka informanterna på ett 

otillbörligt sätt (Halvorsen, 1992).  
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2.8. Förförståelse  

Min förförståelse för ämnet bygger mycket på kurslitteratur och allmänna diskussioner under min 

utbildning. Min förförståelse grundar sig också i den bild media förmedlar, både av segregation och 

utanförskap i allmänhet, men även i lokala mediers framställning av Kronogården. Även tidigare 

forskning har varit med och bildat en uppfattning om ämnet. Det är viktigt att även ta hänsyn till 

förutfattade meningar och det faktum att jag är uppväxt i ett ”svensktätt” område då dessa faktorer 

är med och skapar det perspektiv jag beskådar världen med. Jag har i en så stor utsträckning som 

möjligt undvikit att låta min förförståelse vinkla tolkningen av resultatet.  

 

3. KRONOGÅRDSPROCESSEN 

I boken Exemplet Kronogårdsprocessen (1998) beskrivs ett integrations- och 

demokratistimulerande projekt som inleddes år 1994 och avsåg att mobilisera människor i området 

Kronogården och öka samhörigheten mellan de boende. Detta skulle med hjälp av statliga pengar 

startas upp och drivas under ett par år för att sedan helt på egen hand rulla vidare. Att bryta 

utvecklingen mot ett allt mer segregerat boende i stadsdelen var huvudsyftet med projektet som 

gavs namnet Kronogårdsprocessen. Genom långtgående samarbete mellan politiker, personal och 

boende skulle det ske en kraftsamling för att styra utvecklingen mot en ökad integration (Rebelius 

& Söderström, 1998). Projektets definition av integration lyder: 

 

”Integration är när alla känner ansvar för samhället i dess helhet. Det är när människor känner 

samhörighet och har en plats i samhället. Integration innebär jämlikhet, samförstånd och respekt 

mellan människor med olika etnisk bakgrund. För att ett öppet och integrerat samhälle skall kunna 

fungera krävs dessutom gemensamma rättsnormer, gemensamma mötesplatser och ett gemensamt 

språk, som vi kan kommunicera med oavsett vilka andra språk vi kan.” (Rebelius & Söderström, 

1998:16).  

 

Projektet grundade sig i att det skulle ske en ökning av de boendes delaktighet, det skulle vara en 

allmän diskussion om mål och hur de skulle uppnås, lyfta fram kunskaper och resurser i området 

samt sträva efter en samverkan. De tre nivåer som angavs som grundstenar till projektet var; att 

kommunpolitiken och berörda förvaltningar ska ha ett gemensamt mål som är väl förankrat, att 

främjande arbete ska bedrivas för att de boende ska kunna knyta nya kontakter och utveckla nätverk 

samt öka möjligheterna till delaktighet och inflytande, samt att personalen som jobbar i området ges 

möjlighet att påverka utvecklingsarbetet. För att utforma projektet anställdes externa experter som 

kom från andra städer runt om i Sverige (Rebelius & Söderström, 1998).  
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Själva bostadsområdet Kronogården uppfördes i samband med miljonprogrammet mellan åren 1964 

– 1970 i utkanten av Trollhättan. Redan när området byggdes kom det att bli markant olikt från 

resterande bebyggelse i staden. De höga massproducerade hyreshusen restes i snabb takt längs 

Lantmannavägen som skär rätt igenom området, med det finns även lägre hyreshus och ett antal 

egna hem i områdets utkanter. Det var en hög omsättning bland de boende och år 2004 beräknades 

det att en femtedel av invånarna byttes ut varje år. Detta resulterade i en stor in och utflyttning till 

området. Den demografiska situationen i området präglades i Kronogårdens tidiga år av att det 

framförallt var arbetskraftsinvandrare från Finland som bodde i området (Herrman, 2004), efterhand 

har områdets boendesammansättning reflekterat världens krigshärdar och präglats av den 

invandring som följt i dess spår (Rebelius & Söderström, 1998). Under våren 1994 beskriver 

Trollhättans kommunstyrelse i en skrivelse hur Kronogården har fastnat i onda cirklar. De onda 

cirklarna beskrivs som resultatet av den sneda befolkningssammansättningen, den låga 

föreningsaktiviteten, problematik med det svenska språket, gruppmotsättningar inom området, 

social isolering, rädsla och otrygghet i området, resursbrist och höga kostnader. Denna problematik 

kunde enligt kommunstyrelsen härledas utifrån faktorer som flyktingskap, missbruk, arbetslöshet, 

och kris, områdets sociala och ekonomiska problematik grundade sig alltså enligt kommunstyrelsen 

i en invandrad och resurssvag befolkning (Herrman & Johansson, 1999). Nedan beskrivs 

målsättningen för projektet Kronogårdsprocessen som var att: ”förbättra den sociala trivseln för de 

boende i området, förbättra arbetsförhållanden för personalen, förbättra kostnadsbilden för 

samhällsservicen med oförändrade eller minskade driftskostnader” (Herrman, 2004:11). Detta mål 

skulle uppnås genom att de boende skulle ta ökat ansvar för den egna boendemiljön och 

arbetsorganisationen för de som arbetade i området skulle förbättras. Det skulle utvecklas ett större 

samarbete mellan de verksamheter som höll uppe det sociala livet i stadsdelen. De boende skulle 

ges möjlighet till ökad delaktighet (Herrman, 2004).  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

Det här avsnittet kommer att ge en kortfattad översikt över tidigare forskning rörande integration i 

allmänhet och över ett specifikt integrationsprojekt som genomfördes runt millennieskiftet i Fittja, 

Botkyrka.  

 

4.1. Integration 

I den statligt organiserade utredningen (2006) beskrivs hur integrationspolitiken förändrades under 

1900-talet från att ha varit en generell omfördelningspolitik till att ta formen av riktad politik som 

därmed delade upp det svenska samhället i en grupp som redan var integrerade, ”svenskarna” och 

en grupp som skulle integreras, ”invandrare” (SOU 2006:73). Eva Öresjö (1996) anser att 

integrationen har många ansikten. I Att vända utvecklingen, har hon sammanställt den vid 

tidpunkten aktuella forskningen om segregation. Öresjö menar att integration sker på många olika 
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plan i samhället och anger dessa som; på arbetsmarknaden, i boendet, i kommunikation, på det 

sociala planet, kulturellt, normativt och politiskt. Öresjö tar fasta på att den ekonomiska och 

arbetsmarknadsmässiga integrationen som de viktigaste och mest centrala då det är inom dessa 

många relationsband knyts. Denna form av integrering ger ”invandraren” ett tillfälle att visa för 

majoritetssamhället att denne inte är en börda för samhället. Som en följd av en integration på 

arbetsmarknaden finns det möjligheter att integreras på bostadsmarknaden. Öresjö definierar 

integrering på bostadsmarknaden som att bo och leva i ett ”svensktätt” område. För att en 

integrering ska ske är det viktigt att kunna språket och att ha ett nätverk, detta är något som kan 

underlättas av att ha ett arbete och vara ekonomiskt integrerad (Öresjö, 1996).  

 

Masoud Kamali (1999) framställer i sin bok Varken familjen eller samhället hur välfärdsstaten och 

dess organisering har hand om uppgifter som tidigare sköttes av familjen och närsamhället. Som 

”invandrare” från länder med en annan syn på socialt ansvarstagande än den svenska normen kan 

det uppstå problem. Konflikter med kulturella förtecken kan gro och vid en sammanstötning mellan 

svenska myndigheter och människors olika värderingar leder det ofta till att den ”invandrades” 

värdegrund ifrågasätts och ses som avvikande (Kamali, 1999).  

 

Via olika maktmedel i samhället definieras det svenska förhållningssättet som norm och 

integrationen reduceras till att bli en fråga om att anpassa ”de andra” till det svenska systemet 

(Kamali, 1999). Som ovan nämnt bygger integrationstänkandet på en uppdelning i ”vi” och ”dem”. 

Genom att konstruera en grupp av ”andra”, en ”andrafiering” så kan det egna självet stärkas och 

rasismen görs både kulturell och biologisk. ”Andraism ” (otherism) bygger på narcissistiska 

uppfattningar om självet och den egna nationen. Västvärlden har tillskrivit sig själva en 

överlägsenhet och därmed definierat resten av världen som underlägsen (SOU 2005:41). Irene 

Molina (1997) tar i Stadens rasifiering  upp byggandet av folkhemmet som en bakgrundsfaktor till 

dagens syn på marginaliserade områden. Segregering var en samhällsfråga långt innan den stora 

invandringsvågen tog fart på 1960-talet, då handlade det om att arbetarklassfamiljer sågs som ett 

problem som behövde åtgärdas. Detta grundade sig i definieringen av den borgerliga familjen som 

norm, detta skulle vara ett vägledande element för samhällsutvecklingen. 1930-talets 

”rashygienism” fick snabbt fäste i det svenska samhället, troligtvis på grund av det svenska folkets 

behov av att kunna definiera ”de andra”, det avvikande, för att kunna definiera sig själva. Med 

andra ord så blev motbilden av ”den andre” det som gjorde det möjligt att ange vad som ansågs 

normalt och eftersträvansvärt (Molina, 1997)  

 

I boken Det slutna folkhemmet talar författaren Roger Andersson (2002) om ett fenomen som i den 

amerikanska forskningen benämns som ”White flight”, med uttrycket menas att ”vita” amerikaner 

väljer att flytta ifrån områden där allt fler ”svarta” amerikaner flyttar in. Andersson menar att det 
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går att göra liknelser mellan detta och den svenska integrationspolitiken. Politikens generella 

tillämpning har till stor del gått förlorad och har ersatts av en mer selektiv politik. Insatser mot 

social problematik, arbetslöshet, segregation, utanförskap och marginalisering är idag mer 

geografiskt inriktade och detta riskerar att i slutändan leda till att orsaken till ovanstående 

problematik ses som bundet till området i sig. Utifrån detta ses det största problemen inte som 

sociala och ekonomiska, utan att denna typ av problematik är starkt koncentrerade till ett specifikt 

område. Med detta menas att sociala processer leder till geografiska fördelningar av människor och 

uppdelningen i sig leder till att sociala relationer skapas och formas utifrån kontexten (Lindberg 

(red.), 2002).  

 

4.2. Tusen röster om Fittja 

Som ett svar på det ökade behovet av fakta om segregerade och marginaliserade områden fick 

Mångkulturellt centrum i Botkyrka uppdraget att fördjupa kunskapen inom det område som 

beskrivs som ”storstadspolitik”. De utsåg Hassan Hosseini-Kaladjahi till forskningsledare och gav 

honom uppgiften att studera Fittja och dess befolkningssammansättning, flyttmönster, samt att 

analysera bakomliggande faktorer till känslor av trygghet, otrygghet, utsatthet för våld och hot, 

inkomst, sysselsättning, delaktighet, sociala nätverk, media, svensk samhörighet, samhörighet med 

hemlandet och generell trivsel i Fittja (Hosseini-Kaladjahi, 2001).  

 

Jag har valt att här framställa de delar som har relation till den här rapportens syfte, för vidare 

läsning hänvisar jag till referensen. Studien visade på att det fanns en stor demografisk spridning 

och att det därför inte går att beskriva Fittja som ett lokalsamhälle då det uttrycket syftar på en 

homogen befolkningssammansättning. Grunden till den svenska segregationen ligger i en 

ihopklumpning av en mängd människor som inte ”passar in” någon annan stans. Med 

miljonprogrammets byggande ökade inflyttningen till området men även polariseringen i att de som 

”lyckats” och de som ”misslyckats” flyttade isär från varandra (Hosseini-Kaladjahi, 2001). 

 

 Studiens resultat visar att de boende i Fittja ser ”svenskgleshet” och arbetslöshet som de främsta 

”problemen” i området, inte primärt otrygghet. Ett större integrationsprojekt, Fittjasatsningen som 

startades 1998, har varit av betydelse för upplevelsen av delaktighet i området. Det är främst genom 

kunskaper i det svenska språket som människor har haft möjlighet att ta del av informationen om 

projektet. De främsta variabler som har haft betydelse för delaktighet i Fittjasatsningen har varit 

medlemskap i invandrarföreningar, en förvissning om att projektet kan skapa förändring samt tid 

man bott i Fittja. Hur väl man trivs i området har haft betydelse för hur aktivt deltagandet varit i 

projektet. Även civilstatus har påverkat genom att singlar oftare deltagit än gifta/sambo. Människor 

boende i höghusen har i större utsträckning än de i radhusen deltagit i Fittjasatsningens möten. 

Ytterligare information som kom fram i undersökningen var att en delaktighet i arbetslivet hade 
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betydelse för hur stor samhörighet människor med utländsk bakgrund kände till det svenska 

samhället och sitt ursprungsland. Ju större förankring i arbetslivet desto starkare samhörighet 

upplevdes till det svenska samhället och vice versa Hosseini-Kaladjahi, 2001).  

 

Av detta drar Hosseini-Kaladjahi slutsatserna att integrationens olika dimensioner gör det svårt att 

sammanfatta och ge en endimensionell bild av resultatet. Han betonar tre viktiga riktlinjer när 

forskning angående integration och segregation genomförs. Det första handlar om att det måste 

finnas en klarhet över vilka problem som vi hoppas på att kunna finna en lösning på. För det andra 

ska det finnas en tydlighet över vilka åtgärder vi tänker använda oss av för att åtgärda problemet. 

För det tredje krävs det att det finns en viss chans att de åtgärder vi valt verkligen kan lösa eller 

bidra till en lösning av problemen. För att dessa riktlinjer ska kunna efterlevas på ett adekvat sätt 

efterlyser Hosseini-Kaladjahi mer forskning inom området. När det inte finns en tydlig uppfattning 

om vad som är problemet så satsas det inte på specifika områden utan insatser får en mer generell 

och allmän karaktär. Satsningar blir snarare inriktade på ett geografiskt område och på lite saker här 

och där i området. Denna typ av satsningar menar Hosseini-Kaladjahi leder till en ytterligare 

stigmatisering av området och därmed motverkar det hela syftet med satsningen (Hosseini-

Kaladjahi, 2001). 

 

Den analys av forskningsarbetet som gjorts visar på att arbetslöshet är en återkommande 

bakomliggande faktor när det kommer till nästan allt som respondenterna uppfattar som 

problematiskt. Detta innebär att om inte statliga krafttag mot arbetslöshet tas så kommer alla andra 

satsningar bara få tillfälliga och kortsiktiga resultat. Med en hög omsättning av boende i ett område 

kommer även goda resultat av satsningar motverkas då invånarna byts ut i en jämna ström. När det 

kommer till att engagera människor i de möten som hållits i samband med Fittjasatsningen så visar 

resultaten på att det till stor del kan härröras ur invandrarföreningar och deras engagemang. Detta 

tyder på att dessa föreningar kan fungera som en sorts mellanhand mellan myndigheter och boende i 

ett område. Det kan till och med dras så långt att det går att säga att det är genom dessa föreningar 

som det skulle gå att skapa ett gräsrotsengagemang (Hosseini-Kaladjahi, 2001).  

 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Det är utifrån följande teoretiska utgångspunkter jag har valt att strukturera resultatredovisningen 

med tillhörande analys. Anledningen till att jag valt att använda mig av dessa är att Social 

mobilisering beskriver olika former av samhällsarbete och hur det kan utformas när man arbetar 

med integrering. Teorin kan alltså ge vägledning i hur arbete med integration kan genomföras på ett 

konstruktivt plan och därmed bidra med en förståelse för Kronogårdsprocessens samhällsarbete. 

Perspektivet ”vi” och ”dem” är ytterst relevant då det bidrar till en förståelse av hur etniska klyftor 
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uppkommer och vidmakthålls. Perspektivet gör det även möjligt att analysera både hur 

respondenterna reflekterar och hur Kronogårdsprocessens grundtanke formats.  

 

5.1. Social mobilisering 

Det här avsnittet beskrivs utifrån det perspektiv Alf Ronnby (1992) presenterar det i antologin 

Social mobilisering: Om samhällsarbete i Sverige. Samhällsarbete i Sverige härstammar från 

engelska och amerikanska modeller som bygger på mobilisering av undertryckta grupper i 

samhället för att via gemensamma aktioner och förändringsarbete förändra sin egen situation. Med 

hjälp av externa resurser ska lokala grupper kunna planera och agera för att skapa en förändring 

som gagnar gruppens behov. Det finns olika indelningar inom samhällsarbetet, dessa kan benämnas 

som community organization, community development, social planning och social/community 

action. De främre tre inriktningarna bygger på att samhället i grund och botten vilar på samma 

värderingsgrunder även om det finns konflikter på ytan. Den senare inriktningen bygger på ett 

konfliktperspektiv som menar att samhället har djupa motsättningar där klass och stratifiering leder 

till klyftor mellan befolkningen. Det här teoriavsnittet kommer att fokusera på inriktningarna 

community development och social/community action. Community development är den inriktning 

där förändrings- och utvecklingsarbete bygger på att lokalsamhällets invånare är de som genom ett 

utbrett deltagande är med och skapar förändring (Sundh & Turunen (red.), 1992).  

 

Syftet är att genom samarbete med statliga institutioner ska det område som berörs av insatsen 

integreras till majoritetssamhället. Inriktningen vill främja deltagandet i samhället och utvecklingen 

av demokratiska processer genom att aktivera och mobilisera människor som tillhör den grupp som 

samhället vill integrera. Processarbetet grundar sig i två strategier, en paraplymodell där det är 

statligt initiativ och organisering eller en gräsrots rörelse där mobiliseringen sker underifrån. 

Social/community action bygger sin inriktning på att det aldrig föreligger en individuell 

karaktärsbrist hos socialt utslagna, arbetslösa, missanpassade, icke integrerade människor utan att 

det beror på förtryck, exploatering, klasskillnader och social ojämlikhet. Dessa strukturer 

upprätthålls och reproduceras i samhället och endast genom en kollektiv satsning och kamp för att 

omkullkasta dem kan förändring komma till stånd. Inriktningen vill att grundläggande förändring 

ska ske i statliga institutioner och vill ha en omfördelning av makt och resurser samt möjligheten till 

påverka beslutsfattandet i lokalsamhället. Gräsrotsorienterat samhällsarbete syftar till att mobilisera 

människor så att de kan gå samman för att skapa en förändring som kommer underifrån, att det blir 

en kollektiv insats som har formulerat gemensamma problemformuleringar och målsättningar. Detta 

måste ske i en direkt kontakt med de människor som berörs av förändringarna för att demokratiskt 

kunna förankra projektet ordentligt i lokalsamhället (ibid.).   
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Community development i en svensk kontext har som mål att genomföra och planera aktiviteter så 

länge de sker inom de gränser som politiken har satt upp för projektet. Det övergripande syftet med 

samhällsarbete är att en eller flera aktörer ska fungera som pådrivare för samhällelig utveckling. 

Samhällsarbetet ska assistera människor i att organisera sig runt viktiga frågor som rör 

närsamhället. Det finns ett antal uppställda principer för det etiskt rätta samhällsarbetet. Dessa 

principer är att verksamheten bör byggas upp underifrån, tillit till folket, alla har något att bidraga 

med, stimulerande och möjliggörande från samhällsarbetarens sida, tjäna-folket-linje, 

gräsrotsdemokrati, korporativa inslag ska undvikas, vikten av förankring, rörelsen ska vara 

självständig, ledarskapet får inte vara för dominerande. Dessa principer klargör vikten av att det är 

människorna som kommer att beröras av förändringarna som måste komma med idéerna och att 

färdiga lösningspaket ska undvikas. De som sysslar med samhällsarbete får inte se sig själva som 

experter utan måste lyssna på folket. Samhällsarbetaren ska fungera som en kommunikationskanal 

mellan människor med avsikten att stimulera och producera fram resurser. De aktiviteter eller 

insatser som ska genomföras måste komma som ett svar på ett behov uttalat av de berörda, det ska 

vara närsamhället som är utgångspunkten, inte myndigheter (Sundh & Turunen (red.), 1992).  

 

Att sätta igång processer som inte är förankrade kommer inte att slå ut på ett tillfredställande sätt. 

Kontrollen över verksamheter ska ligga hos människorna, inte hos institutioner och myndigheter. 

Förankringen måste vara bred och djupgående hos de berörda eftersom det behövs ett stort 

engagemang, inte enstaka eldsjälar i arbetet. Det får inte förekomma någon form av toppstyrning 

från myndigheter eller företag och organisationer. Det finns vissa förutsättningar för att ett 

mobiliseringsarbete ska gå att genomföra med ett lyckat resultat. Det måste finnas en gemensam 

uppfattning om ett gemensamt problem och en gemensam vilja att förändra. Det måste även finnas 

en uppfattning och en tro på att det går att förändra, att det finns resurser och visioner som driver 

processen framåt. Alla måste känna sig delaktiga för att det ska motivera och driva människor att 

fortsätta kämpa. Det finns en uppfattning om att det är först när kostnaden för kampen står i 

proportion med det som förväntas kunna åstadkommas som människor väljer att delta. Detta 

innebär att mål med en mobiliseringsprocess måste finnas inom en ram för vad människor tror är 

rimligt och möjligt att förändra (ibid.).  

 

5.2. Perspektivet ”vi” och ”dem” 

De ökade etniska klyftorna, den ökade segregeringen och utanförskapet är symptom på en 

misslyckad integrationspolitik. Som ett resultat av det här har det uppkommit två olika perspektiv 

på anledningen till den havererade integrationen. Den ena menar att misslyckandet kan skyllas på 

”invandrarna” själva och förutsätter att samhället är uppdelat i två grupper, de integrerade 

”svenskarna” och de som ska integreras, ”invandrarna”. Den andra uppfattningen är att det är olika 

strukturella och institutionella processer som producerar och reproducerar rasism, marginalisering 
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och etniska klyftor i samhället (SOU 2005:41). Med skiftet från den generella omfördelnings 

politiken till en politik som specifikt riktar sig till en viss grupp delades det svenska samhället i ett 

”vi” och ”dem” (SOU 2006:73). Genom en uppdelning i ”vi” och ”dem” görs båda grupperna 

homogena till sin definition. Termen ”svensk” får representera normen i samhället och ”invandrare” 

står som motbilden till det och skillnader och individualism inom kategoriseringen suddas ut och 

tillskrivs en mängd negativa attribut. Tanken med integration att alla ska vara en del i samhället 

bygger motsägelsefullt på att det finns en uppfattning om att samhället är uppdelat i två grupper. 

Dessa grupper reproduceras genom att de institutionaliseras och blir en del av samhällets strukturer. 

Detta kan ske både medvetet och omedvetet, men effekterna för de människor som drabbas av 

denna ”osynliga” rasism blir verkliga i det dagliga livet. Det kan handla om allt från att inte ges 

tillträde till en arbetsmarknad, att bli diskriminerad av hyresvärdar, till att nedvärderas eller 

osynliggöras i offentliga debatter. Det handlar om att inte ses som ”svensk” och därmed nekas de 

privilegier som det innebär att vara just det (SOU 2005:41).  

 

Enligt Irene Molina (1997) är ”vi” är bra på att välkomna ”de andras” mat, musik och kläder, men 

”vi” vill inte ha ”deras” kriminalitet, bidragsberoende och sociala problematik. På samma sätt kan 

det geografiska rummet ”anrdafieras” genom till exempel att media distribuerar en viss bild av ett 

område och att rykten sprids från mun till mun. ”Den andre” är någon som jag känner utifrån den 

information jag har till mitt förfogande och genom att bygga antaganden utifrån den informationen 

kommer jag att vinkla mitt perspektiv. Det rum som dessa ”andra” disponerar över har skapats ur en 

kategorisering som jag gjort utifrån mina förutfattade meningar (Molina, 1997).  

 

5.2.1. Institutionell/strukturell diskriminering 

Institutionell diskriminering handlar om att samhälleliga institutioner, och de som kontrollerar dem 

utövar makt och missgynnande handlingar mot minoritetssamhället genom policy, normer, rutiner 

och arbetssätt. Den strukturella diskrimineringen innebär att samhällets organisatoriska former, 

ordning och normer indirekt och vanligtvis oavsiktligt ser till att vissa människor hamnar utanför 

exempelvis arbetsmarknaden. Denna särskiljande diskriminering standardiseras och legitimeras i 

samhällsstrukturen. Både den strukturella och den institutionella diskrimineringen är vid första 

anblick etniskt neutral, men i dess effekter kommer den att framförallt få effekter hos en specifik 

grupp. En lag som förbjuder människor att sova under broar kommer inte att drabba den som har 

tak över huvudet. Ett missgynnade av ett minoritetssamhälle kommer att gynna majoritetssamhället 

varvid makthierarkin reproduceras. Den institutionella och den strukturella diskrimineringen är svår 

att särskilja varvid den i fortsättningen kommer behandlas som ett samlat fenomen (SOU 2005:41). 

Även om Sverige inte deltog i kolonisationen på samma direkta sätt som andra europeiska stater så 

har den västerländska kolonialismens satt sin prägel på synen på samhället och människor. När 

invandringen till Sverige förändrades från inomeuropeisk till utomeuropeisk fick detta enligt Roger 
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Andersson (2002) resultatet att diskriminering, främlingsfientlighet och rasism bubblade upp till 

ytan i samhället (Lindberg (red.), 2002).  

 

Forskning har visat på att diskrimineringen inte är kopplad till akademisk status eftersom den 

drabbar högutbildade likväl som lågutbildade, men diskrimineringen har däremot geografiska 

förtecken då det har visats på en tydlig etniska hierarki på arbetsmarknaden och inkomstnivåer. Det 

har även påvisats samvariation mellan bostadssegregering och möjligheter på arbetsmarknaden. 

Detta bygger på diskrimineringen av ”de” annorlunda, ”de” som är främmande från ”oss”. I sitt 

kapitel beskriver Christian Catomeris (2002) att makt är en tillgång som kontrolleras av olika 

funktioner i samhället, media är ett exempel. Den bild medierna förmedlar till allmänheten är det 

många människor kommer bygga sina åsikter runt. Media är ingen vetenskap men allt för ofta ses 

den som en pålitlig källa till information om områden vi inte vet någonting om. Det finns ju ett korn 

av sanning i det som skrivs men allt för oftast passerar informationen först genom ett svart-vitt filter 

där det goda ”svenska” ställs som en motpol till de onda ”andra”. Catomeris fortsätter med att 

påpeka att integrationstänkandet fortfarande präglas av tankesättet att en ”invandrare” inte kan bli 

helt ”svensk” fören denne har anammat den nya kulturens värderingar och därmed släppt den egna 

kulturen till en stor utsträckning. Detta kan återkopplas med det koloniala arvet och uppfattningen 

om att ”vi” kan civilisera och anpassa ”dem” till den svenska normen. Den här föreställningen 

bygger på att den ”andres” identitet inte värderas lika högt som den ”svenska” identiteten och 

tydliggör den ojämna maktbalansen i samhället (Lindberg (red.), 2002).  

 

Även makt kommer i institutionella och strukturella former. Samhället präglas av en viss 

människosyn och detta ligger inbäddat i dess struktur. Med makten att bevilja insatser, att satsa på 

olika saker, att avgöra vem som får lån, vem som får lägenheten, vem som får arbetet, så finns det 

många både statliga och privata maktinstanser som kan bidra till att vidmakthålla diskriminerande 

beteende mot en minoritetsbefolkning. Denna typ av dold rasism benämns av författaren Philomena 

Essed (2005) som vardagsrasism och är den typ av diskriminering som inte går att direkt ta på men 

som vidmakthåller etniska hierarkier i samhället. Det ske genom ett många gånger omedvetet och 

grundar sig i priviligeringen av ”vithet”. Dessa mikroorättvisor som Essed talar om normaliseras 

och ses till slut som ett naturligt inslag i samhället. Rasism är inte bara en benämning av förtryck 

utan en effektiv process för att upprätthålla maktstrukturen. Vardagsrasismen består av tre 

sammanlänkade processer, marginalisering av ”dem”, problematisering av det som definierar ”de 

andra” exempelvis kultur och etnicitet samt repression av vad som kan ses som motstånd (SOU 

2005:41). 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

För denna studie har fyra intervjuer genomförts, respondenterna har varit både svenskfödda och 

utomnordiskt födda och samtliga har varit män. För att avidentifiera informanterna kommer jag 

referera till dem som, R1, R2, R3 och R4. Sifferordningen har slumpats ut och har ingenting med 

vilken ordning intervjuerna genomförts att göra, detta för att de inte ska gå att av utomstående 

identifieras. Ämnet visade sig vara känsligt och det har varit svårt att få tag i informanter och av den 

anledningen vill jag göra mitt yttersta för att hålla deras identiteter skyddade.  

 

Det framkom under intervjuerna olika nyckelord som jag valt att kategorisera utifrån fyra teman 

som beskriver hur respondenterna uppfattar och reflekterar kring riktade integrationsprojekt och 

dess effekter med utgångspunkt i Kronogårdsprocessen. Dessa teman kommer att redovisas och 

redogöras för, sedan följer citat som sedan tolkas och analyseras utifrån tidigare forskning och mina 

teoretiska utgångspunkter.  

 

6.1. Kommunikation och förankring 

I den här kategorin vill jag främst lyfta fram uppfattningarna om ett behov av ökad kommunikation 

mellan olika instanser i samhället och de brister som fanns i förankringen av projektet 

Kronogårdsprocessen. Respondenterna menade även att det verkade som att det hade varit svårt att 

få till en bra dialog mellan myndigheter och de individer som skulle beröras av projektet. De ser 

bristen på förankring som en svaghet i processarbetet, något som R1 tydligt bekräftar. 

 

”(…) svagheterna med processen var väll att det inte var tillräckligt förankrat på bredden då va. 

(…) den var säkert välförankrad men i en mindre krets som liksom kände för det”. (R1) 

 

R1 menar att det var ett politiskt beslut att starta integrationsprojektet och att det med stor säkerhet 

utfördes en hel del diskussioner om utformning och implementering, men att detta skedde i en 

mindre krets. Att respondenten så tydligt uttryckte bristen på kommunikation och förankring som 

ett stort problem och hinder i integrationsprojektet verifieras av teorin om social mobilisering. 

Ronnby (1992) menar att det inte räcker med eldsjälar i den här typen av mobiliseringsarbete, och 

utan bredare förankring blir det svårt för sociala processer att ge goda och långvariga resultat. Det 

är genom en direkt kontakt med människorna som en demokratisk förankring kan ske (Sundh & 

Turunen (red.), 1992). Att det inte räcker med att förankra den här typen av beslut i en mindre 

grupp vilket R3 instämmer i när han gör följande uttalande: 

 

”Men är det kommunalråd som sitter här uppe och några andra som säger att hur ska vi ha det 

här, (…) vi tycker att vi ska göra så här för vi tror på och tycker det är bra ungefär lite lätt. Det blir 

för långt avstånd, politiken, dom som bestämmer och dom boende.” (R3) 
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Det går att dra paralleller mellan det här uttalandet och vad Hosseini-Kaladjahi kom fram till i sin 

studie av Fittja, att risken är att när det brister i kunskapen och det inte finns en tydlig uppfattning 

om vad själva problemet är så riskerar satsningar att bli generella och geografiskt inriktade istället 

för att det verkliga ”problemet” angrips. I värsta fall kan detta leda till att stigmatiseringen snarare 

förstärks (Hosseini-Kaladjahi, 2001). Ytterligare synpunkter på hur kommunikation och 

information till berörda individer brustit kommer R2 med: 

 

”(…) sen att folk inte var insatta, och i den här processen och jag tror att det var många som inte 

fick veta… Att kommunikationen inte fungerade och informationen till allmänheten, de boende i 

området, det hade inte fungerat. När man frågade folk, vet ni något om Kronogårdsprocessen, vi 

vet ingenting dom svarade bara, ja de planterar blommor, och de är ju hyresvärden som planterar 

blommor (inte en del av Kronogårdsprocessen att plantera blommor, min anm.).” (R2) 

 

R4 har åsikter om hur det uppstod svårigheter när verksamheter som startats upp under projektets 

gång inte rullade vidare av egen motor. Som anledning till detta anger han vara just bristen på 

förankring. 

 

”Man fick inte med sig de boende, man drev ju projekt o så, men när projektet var slut så dog ju de 

ut. Man förankrade inte projekten ordentligt (…) de boende, många visste ju inte ens vad det va.” 

(R4) 

 

Det framkommer tydligt att samtliga respondenter upplever ett missnöje med förankringen av 

Kronogårdsprocessen. Detta står i stark kontrast till projektets målsättning att öka samarbetet 

mellan politiker, personal och boende i området (Rebelius & Söderström, 1998). Utifrån ovan 

nämnda citat är det lätt att dra slutsatsen att Kronogårdsprocessen knappt uppfattades av de boende, 

att det var något som ingen riktigt visste vad det var och att det inte skedde någon förankring hos de 

boende i området. När ett projekt liknande det här ska genomföras kan det därför antas att det krävs 

goda kunskaper om området Att en klar och tydlig uppfattning om vad de som kommer att beröras 

av insatsen har för uppfattning om behov, och att det finns en tillit till att de som ska utveckla och 

genomföra uppdraget vet om och tar hänsyn till det. Det är dock svårt att komma med generella 

uttalanden då respondenterna inte själva varit föremål för projektet och därför inte kan ge en helt 

sanningsenlig bild av hur väl kommunikation och förankring fungerat. Det går dock att anta att det 

har funnits brister och att det sannolikt påverkat fortlevnaden av de integrationsaktiviteter som 

startats upp i området.  
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6.2. Projektets uppkomst 

Den här kategorin kommer att beskriva hur respondenterna såg Kronogårdsprocessens uppkomst 

som byggd på en paraplymodell där uppslaget till ett integrationsprojekt kom som ett statligt 

initiativ snarare än som ett behov underifrån. Det som gick att identifiera tydligt var att 

respondenterna ansåg att det handlade om beslut som var tagna ”uppifrån” och därmed saknade ett 

gräsrotsperspektiv. Att utformningen av projektet skedde av en så kallad ”expertgrupp” ser R2 som 

något mycket negativt: 

 

”(…) sen felet som jag ser det är liksom att man har anlitat konsulter utifrån som inte känner 

området, som inte känner befolkningen. Så låtsas man mellan parenteser att de var experter och 

dom har gjort, vad ska man säga, många möten, många pappersprodukter, det har gått åt mycket 

energi för att det ska se snyggt ut på papper va, men inte i verkligheten, och det är liksom, det är 

viktigt att man ska vara insatt i saker och ting va.” (R2) 

 

R2 ser det faktum att det var människor utan lokalkännedom som utformade integrationsprojektet 

som en stor brist. I intervjun byggde respondenten vidare och menade att det må hända att det 

genomförts en mängd olika integrationsprojekt på annat håll och att det finns, olika modeller på hur 

man kan göra. Men det viktigaste är att ta hänsyn till hur situationen ser ut i den lokala kontexten. 

Det går att göra kopplingar till den sociala mobiliseringens principer om att verksamheter ska 

byggas upp underifrån och att det måste finnas en tillit till folket, synen på att alla har något att 

bidra med och att rörelsen inte ska vara för hårt styrd. De här principerna lyfter fram vikten av att 

det är de människor som berörs av insatserna som måste komma med idéerna och de som 

organiserar verksamheterna får inte ta på sig rollen av experter. Närsamhället måste vara 

utgångspunkten, inte myndigheter (Sundh & Turunen (red.), 1996). Medhåll till det här kommer 

från R3: 

 

”Det tror jag har varit dilemmat i alla dom här processerna, att man, det har aldrig blivit det här 

underifrån perspektivet. Och för att du ska få framgång eller lyckas med någonting sånt här så 

måste det ju vara dom som bor där ute.” (R3) 

 

Det här uttalandet tyder på att respondenten uppfattar projektet som ett misslyckande då han 

nämnder att ett ”lyckat” projekt bygger på att initiativet kommer underifrån. Detta antagande 

bygger på respondentens tidigare erfarenheter av liknande projekt där han menar att det saknats ett 

”underifrån” perspektiv. Ronnby (1992) beskriver att samhällsarbete bygger på att mobilisera 

undertryckta grupper i ett samhälle för att genom olika förenade handlingar förändra den rådande 

situationen. Över lag lägger respondenterna stor vikt vid vilken riktning initiativet kommer ifrån. 

R1 säger så här: 
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”Jo, det stämmer att beslut och förslag kom uppifrån det fanns ju en del politiker som bodde på 

området men inte tjänstemannamässigt.” (R1) 

 

Detta uttalande talar lite emot vad de övriga respondenterna anser då R1 faktiskt menar att det fanns 

kommunpolitiker som bodde i området. Det kan alltså tolkas som att det fanns ett visst perspektiv 

”inifrån”. Frågan är dock hur väl det perspektivet stämmer överens med hur majoriteten av de 

boende känner och tycker. Om hänsyn tas till studien som genomfördes i Fittja ses delaktighet i 

arbetslivet som en viktig del i integreringen genom att det skapar en samhörighet med det svenska 

samhället (Hosseini-Kaladjahi, 2001). Alltså kan det vara så att de politiker som bodde i 

Kronogården genom sitt engagemang i politiken redan kände en delaktighet i det svenska samhället 

och deras perspektiv kan därav präglats av majoritetssamhällets värderingar. En lite okonventionell 

åsikt uttrycker R4 när han antyder att integrationsprojektet var en politisk produkt som snarare ville 

tillfredställa människor på ledningsnivå än att verkligen se till att det blev en förändring i 

stadsdelen: 

 

”(…) dom bestämmer sig för att det här är problemet, så här gör vi, sen blir det inte så bra och då 

fattar man inte varför. Man har bara bestäm sig för Kronogården är ett problem och så vill man 

hitta en lösning”. (R4) 

 

Respondenternas utsagor visar samtliga på att det läggs stor vikt vid att initiativ ska komma 

underifrån, men frågan är om toppstyrning verkligen är den stora orsaken till att 

Kronogårdsprocessen inte varit helt ”lyckad”. Kamali (2006) beskriver den svenska 

integrationspolitiken som ett resultat av en kategorisering i ”vi” och ”dem” med en grupp 

”invandrare” som ska integreras av gruppen ”svenskar” som redan är integrerade (SOU 2006:73). 

Genom denna uppdelning har det redan fastslagits att det finns en uppdelning i samhället där den 

ena gruppen har som uppgift att integrera den andra. I den Statligt organiserade utredningen (2005) 

innebär denna uppdelning att båda grupperna ses som homogena per definition. Det ”svenska” blir 

normen och ”invandrare” blir dess motbild, skillnader inom grupperna osynliggörs och den senare 

kategorin tillskrivs olika negativa egenskaper. Här finner vi essensen i själva integrationstanken, att 

alla ska vara delaktiga i samhället bygger ju på paradoxalt på att samhället faktiskt är uppdelat i 

”vi” och ”dem”. Gruppuppdelningen reproduceras genom att de blir en del av samhällets struktur 

och därmed osynliggörs rasismen som präglar integrationen. När det ”svenska” blir en norm som 

alla i samhället ska leva efter kan det resultera i den här formen av integrationsprojekt. Det finns en 

grupp människor som staten eller kommunen anser avvikande från denna norm och därmed ska det 

genomföras riktade insatser mot just den gruppen. Detta förstärker indelningen i ”vi” och ”dem” 

eftersom beslut och idéer om integrering på det här viset oftast kommer från ”oss” och ska 
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appliceras på ”dem”. Det går även att se tecken på en ”andrafiering” med dess uppfattning om det 

”västerländska” självets överlägsenhet gentemot den övriga världen (SOU 2005:41). 

 

6.3. Samarbete, delaktighet och samhörighet  

Den här kategorin kommer att visa på en av de konsekvenser Kronogårdsprocessen fick i 

bostadsområdet. Det bygger på hur respondenterna uppfattar dem och visar på att samhörigheten 

antagligen har stärkts och att samarbetet i vissa hänseenden kom att stärkas men i andra kom att 

förbli uppdelat som tidigare. En av grundtankarna med integrationsprojektet beskrivs i 

Kronogårdsprocessen (1998) som en strävan att öka samarbetet mellan olika kommunala 

institutioner och invånarna i stadsdelen. Detta skulle leda till att de boende i området skulle känna 

med delaktighet i beslut och handlingar som rör deras egen situation (Rebelius & Söderström, 

1998). R1 menar att trots förhoppningen att det skulle bli ett ökat samarbete mellan olika 

förvaltningar i stadsdelen och de boende så skedde det inte så mycket förändring som förväntats: 

 

”(…) man hade kvar förvaltningar som skola för sig, kultur och fritid för sig och så. Då stannade 

man kvar i sina stuprör om man säger så… att samverkan inte skedde med de boende (…) Man 

jobbade kvar i sina befintliga positioner och det blev inte det här gränsöverskridandet”. (R1) 

 

Resultatet blev alltså inte det förväntade, förvaltningarna fortsatte i inkörda spår och något ökat 

samarbete över gränserna kunde inte uppvisas. Integrationsprojektets målsättning uppfylldes inte på 

den punkten och utifrån Community development inom social mobilisering är en grund i 

integreringen att det finns ett samarbete mellan statliga institutioner och det lokala områdets 

invånare. Detta för att främja ett aktivt deltagande i samhället hos den grupp som 

integrationsprojektet avser (Sundh & Turunen (red.), 1992). En annan form av samarbete skulle 

utvecklas genom att olika nätverk mellan människor skulle skapa större samhörighet mellan de 

boende i stadsdelen och människor utanför. R4 förmedlar ett visst missnöje med hur det fungerade 

när han säger: 

    

”det e ju klart, de ska ju ut i arbete och den här processen skulle ju göra det lättare med det här 

med nätverk och grejer (…) det är ju så man kan integreras, man lär känna andra utifrån och… 

men, det e ju inte lätt alltså… det är det inte.” (R4)  

 

Det är lite svårt att tolka det här uttalandet men det kan ses som att det är genom kontakter med 

människor utanför stadsdelen som en integration i samhället kan ske. Detta kan då förklaras utifrån 

att integrationstanken bygger på att det är den ”svenska” normen som ska vara målet för 

integrationen, att det är genom kontakter och inskolning i majoritetssamhällets värderingar som 

denna anpassning kan ske. Det kan jämföras med det Kamali (1999) skriver om att samhällets olika 
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maktmedel definierar det ”svenska” som norm och att integrationen förminskas till att handla om att 

anpassa ”de andra” till ”vårt” svenska system (Kamali, 1999). R2 talar om att olika föreningar 

skapar samhörighet inom gruppen men att de inte riktigt blivit ett samarbete mellan dem: 

 

”(…) det finns ju föreningar va som gör jättefina saker inom sina fyra väggar men andra vet inte 

vad de gör, så det hela liksom att slå sönder barriärer och öppna och samarbeta (…) man behöver 

stärka delaktigheten i samhället och området.” (R2) 

 

Det respondenten säger är att för att få en delaktighet i samhället och i området så måste 

föreningarna vara mer öppna mot omvärlden. Delaktighet i olika föreningar kan öka trivseln och 

som det nämns i utredningen Tusen röster om Fittja (2001) så finns det ett samband mellan graden 

av delaktighet i integrationsprojekt och hur väl människor trivs i området (Hosseini-Kaladjahi, 

2001). En låg känsla av delaktighet och gemensam samhörighet i området kan alltså ha verkat i 

negativ riktning när det kommer till att engagera sig i olika integrationsprojekt. Ett fokus för 

integrationsprojektet var dock att skapa mer samhörighet i stadsdelen (Rebelius & Söderström, 

1998) men det kan slå fel ut vilket R3 beskriver han förklarar att det fokuserades så mycket på att 

samarbeta inom stadsdelen att relationen och samverkan med den övriga staden kom i skymundan. 

Det skildras på följande sätt: 

 

”Det är sådant fokus just på Kronogården och hur man ska kunna förbättra där ute, man glömmer 

kontakten med resten av staden (…) ibland kan man nästan känna att man bygger upp ett litet 

stadshus där ute, det blir mycket där ute att man ska hantera allting där, det ska finnas en 

polisstation, det ska finnas nästan ett litet kommunfullmäktige där ute, en liten stad i staden va, och 

då tror jag vi är helt fel ute.” (R3) 

 

Att skapa en stad i staden är en väldigt talande beskrivning av hur konsekvenserna har sett ut i 

stadsdelen. Det går att se en tydlig koppling till uppfattningen om att det finns ett ”vi” och ett 

”dem” då olika strukturella och institutionella handlingar skapar och reproducerar bland annat 

etniska klyftor i samhället. Genom att kommunens makthavare besitter möjligheten att styra 

utvecklingen i stadsdelarna går det att ställa sig frågan vad motivet bakom den ökade samhörigheten 

inom stadsdelen skulle ha för effekter för integrationen i det svenska samhället. Liknelser kan dras 

till den strukturella och institutionella diskrimineringen då den till sin yttre skepnad tycks objektiv 

till etnicitet men i sitt verkställande ger negativa effekter hos i synnerhet en specifik grupp (SOU 

2005:41). Med detta menar jag att när makthavare tar beslut liknade de nämnda i R3s citat så kan de 

på ytan tyckas vara en bra idé, att polis och myndigheter ska finnas på plats och att det ska finnas en 

närhet till folket. Den här typen av samarbete inom en stadsdel gäller specifikt Kronogården och får 

därmed en dubbel effekt. Även om samarbetet inom stadsdelen ökas så kommer samhörigheten med 
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den övriga staden minska och därmed riskerar man att öka segregationen mellan människor och 

därav missgynna minoritetsbefolkningen.  

 

6.4. Föreningslivet 

Även denna kategori kommer att belysa en effekt av integrationsprojektet i stadsdelen. 

Respondenterna gjorde det tydligt att utökningen av föreningslivet var en märkbar effekt av 

projektet men att de även hade en tendens att rinna ut i sanden efter att projektet avslutats. Olika 

typer av föreningar startades upp för att främja integrationen, R2 beskriver hur föreningslivet skulle 

fungera som ett stöd till de boende:  

 

”Man skulle aktivera föreningar för att hjälpa integrationen (…) mamma och pappa föreningar ska 

hjälpa att få föräldrar att vara bra förebilder för sina barn, man skulle få hjälp att komma in i 

samhället”. (R2) 

 

En av grundstenarna till Kronogårdsprocessen var att bedriva främjande arbete för att hjälpa de 

boende att skapa nya kontakter och att öka delaktigheten och inflytande samt utveckla nätverk 

(Rebelius & Söderström, 1998). R2 beskrev mamma- och pappaföreningar som en typ av 

föreningsverksamhet som skulle syfta till att få in folk i samhället. Det är lite svårt att tolka hur det 

skulle gå till, samtliga respondenter nämner ju föreningslivet som en effekt av integrationsprojektet. 

Hur de ska öka integrationen är dock lite oklart. Om vi ser det utifrån den sociala 

mobiliseringsteorin kan det relateras till att externa resurser ska stötta olika lokala grupper för att 

skapa förändringar som kommer den egna gruppens behov till godo. Det menas även att dessa 

externa resurser ska hjälpa människor att organisera sig kring viktiga frågor (Sundh & Turunen 

(red.), 1992). Utifrån detta kan det ses som ett försök att stötta föräldrar att fostra sina barn in i det 

svenska samhället. Om detta är fallet går det att dra tydliga paralleller till ”vi” och ”dem” 

perspektivet där integrationstänkandet präglas av uppfattningen att en ”invandrare” inte kan räknas 

som ”svensk” såvida denne inte tillägnat sig den svenska kulturens värderingar, och med det till stor 

del övergivit sin egen kultur. Den ”svenska” identiteten värderas högre än ”den andres” och 

makthierarkin i samhället förtydligas (Lindberg (red.), 2002). Föreningslivets utökning var något 

som R1 tog fasta på och han anser att: 

 

”Styrkorna var ju att man fick igång olika typer av nätverk och föreningsliv, den ideella kraften och 

så va, den skulle ju rulla på av sig själv sen (…) det visade ju sig att den inte riktigt gjorde det.”  

(R1) 

 

En kortsiktig effekt av Kronogårdsprocessen blev alltså att föreningslivet fick ett schvung uppåt 

med hjälp av projektets insatser. Att detta inte höll i sig efter att projektet avslutats kan förklaras 
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utifrån Ronnbys (1992) uppfattning om att olika aktiviteter och processer drivs framåt av att det 

finns en gemensam strävan och en gemensam åsikt om vad som är betydelsefullt. Det är dessutom 

viktigt att alla känner sig delaktiga för att människor ska fortsätta kämpa (Lindberg (red.), 2002). 

Detta kan vara en indikator på att det inte fanns tillräckligt stort stöd för den verksamhet som 

startats. Att föreningarna inte stödde sig på en djupare förankring och en gemensam uppfattning om 

vad som ansågs viktigt att organisera sig runt. R4 uttalar sig om tanken bakom att engagera 

föreningar när han säger: 

 

”det var ju en tanke, det här med föreningarna och den här biten (…) dom skulle ju hjälpa dom 

boende att (…)  att kunna snacka ihop sig va”. (R4) 

  

Tanken att genom föreningar få människor att gå samman och därmed kunna hävda sig mot 

omvärlden får stöd i den studie Hosseini-Kaladjahi (2001) gjorde av Fittja. I resultatet nämns att 

”invandrarföreningar” till stor utsträckning kan fungera som mellanhänder emellan de boende i ett 

område och myndigheterna. Detta dras så långt att det spekuleras i om föreningar av det slaget kan 

fungera som en kanal för gräsrotsengagemang (Hosseini-Kaladjahi, 2001). Huruvida detta stämmer 

går att tvista om då föreningar å ena sidan säkerligen kan vara en källa till engagemang från folket 

och en viktig förmedlare mellan myndigheter och individer. Å andra sidan uttrycker R3 en annan 

åsikt om föreningslivet när han reflekterar kring ämnet:  

 

”Sen tror jag att man har en övertro på dom här ideella föreningarna. Att dom ska rädda upp 

situationen. Det är väll jättebra att det finns en massa föreningar, men man startar ju en förening 

utifrån ett syfte, inte för att ställa upp och nattvandra…”  (R3) 

 

Respondenten menar alltså att föreningar oftast bildas kring ett gemensamt intresse som till 

exempel fotboll, litteratur och schack. Dessa föreningar ska inte åläggas ansvar för hela områdets 

välbefinnande menar R1. Detta kan tolkas som att respondenten menar att föreningslivet ska vara 

obundet till samhälleliga krav om mobilisering och grannskapsengagemang. Föreningar ska vara 

föreningar anser han. Det går att vända och vrida på vilken roll föreningar ska ha i 

integrationsprocesser. En fotbollsklubb kan ju naturligtvis verka för integration genom att samla 

lagmedlemmar från alla delar av staden och med många olika bakgrunder. En litteraturförening och 

en schackklubb kan på samma sätt skapa gränsöverskridande nätverk och gemenskaper som bidrar 

till ett öppnare förhållningssätt mellan människor. Men det gäller att det sker på ett integrerande sätt 

då de lika gärna kan bli ömsesidigt uteslutande mot varandra.  
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7. DISKUSSION 

Med en förhoppning om att nå en ökad förståelse och insikt i riktade integrationsprojekt inledde jag 

den här studien. Vägen hit har varit både spännande, rolig, utmanande och krävande. Studien 

omfattade fyra respondenters uppfattning och beskrivningar av integrationsprojektet 

Kronogårdsprocessen som pågick under ett par år under mitten av 1990-talet. Idag, tio år efter att 

projektet avslutats bad jag dessa människor reflektera över projektet och om det uppstod några 

konsekvenser av det.  Det gick att identifiera olika teman som samtliga respondenter tangerade. Det 

första som respondenterna tydligt uttryckte sig om var att de såg ett behov av en ökad 

kommunikation mellan myndigheter och de människor som berörs av insatser i samhället. 

Respondenterna efterlyste och menade att en bättre dialog mellan beslutsfattare och de boende i 

området hade kunnat skapa en bättre och bredare förankring av projektet Kronogårdsprocessen. 

Resultatet visade på att det går att finna stöd för denna uppfattning i teorin om social mobilisering 

där Ronnby (1992) menar att det är svårt för sociala processer att få långvariga och goda resultat om 

det saknas en bred förankring (Sundh & Turunen (red.), 1992). Det missnöje som respondenterna 

uttryckte över bristen i förankringen står i motsats till vilka förhoppningar som fanns på projektet då 

Kronogårdsprocessen skulle öka samarbetet mellan politiker, tjänstemän och boende i stadsdelen 

(Rebelius & Söderström, 1998). 

 

Ett annat tema som framkom var synen på hur projektet hade uppkommit. Respondenternas svar 

visade på att samtliga lade stor vikt vid att projektet inte uppkommit som ett svar på ett behov 

underifrån utan att det snarare byggde på en paraplymodell med ett statligt initiativ. Respondenterna 

kom med lite olika utsagor, en av dem beskrev ett missnöje med att det var experter ”utifrån” som 

utformade projektet, en annan beskrev myndigheternas fokusering på Kronogården som ett 

”problem” som ska lösas. Det gick att se tendenser till ett ”vi” och ”dem” tänkande utifrån 

intervjuerna då de förtydligade att det var en grupp, det svenska samhället, som skulle integrera en 

grupp ”invandrare”. I SOU (2005:41) beskrivs denna uppdelning som den paradox som hela 

integrationstanken bygger på, att det finns ett ”vi” och ”dem” som ska överbyggas. Svenskhet blir 

en norm som ”de anda” ska anpassas till och när en grupp ses som avvikande från normen så ska 

det ske riktade insatser för att integrera den (SOU 2005:41).  

 

Den tredje tangeringspunkten rörde konsekvenser av projektet. Dessa konsekvenser berörde 

samarbete, delaktighet och samhörighet i området. Respondenterna beskrev på olika sätt hur 

projektet hade misslyckats med att öka samarbetet mellan olika förvaltningar i området och de 

boende. Detta kan utifrån den sociala mobiliseringen ses som en negativ effekt då det enligt teorin 

är viktigt för integreringen att det finns ett samarbete mellan statliga institutioner och ett områdes 

befolkning (Sundh & Turunen (red.), 1992). Det framkom även att respondenterna såg kontakter 

med människor utanför stadsdelen som en viktig del i integreringen och detta kan jämföras med det 
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Kamali (1999) beskriver som en anpassning av ”de andra” till ”vårt” svenska system (Kamali, 

1999). En tydlig effekt som framträdde enligt en respondent och som går att härleda även i de 

andras beskrivning är att integrationsprojektet hade drag av att snarare öka segregeringen genom att 

öka samarbetet inom området och skapa nästan en ”liten stad i staden” (R3).  

 

Det sista temat som framträdde var föreningslivet som respondenterna menade hade ökat tack vare 

projektet. Dessvärre menade de att föreningsaktiviteten hade en tendens att rinna ut i sanden efter 

att projektet avslutats. Den föreningsverksamhet som startades upp i samband med projektet rörde 

aktiviteter som kunde hjälpa människor att komma in i samhället. Respondenterna ansåg att det var 

en positiv effekt av Kronogårdsprocessen att föreningsaktiviteten ökade och enligt Hosseini-

Kaladjahi (2001) kan föreningar fungera som en mellanhand mellan myndigheter och de boende i 

ett område. Det spekuleras även om föreningar kan vara agenter för att få igång 

gräsrotsengagemang (Hosseini-Kaladjahi, 2001). Det är enligt respondenterna viktigt att föreningar 

får vara föreningar och inte åläggs ett för stort ansvar för integrationen.   

 

Utifrån detta går det att dra vissa slutsatser om integrationsprojektet Kronogårdsprocessen. Det som 

framträdde tydligast mellan raderna var att respondenterna uppfattade projektet som ett 

misslyckande. Det fanns fina förhoppningar på projektet men på grund av olika faktorer som 

respondenterna identifierar som brister i kommunikation, förankring och toppstyrning så infriades 

dessa inte. Det var svårt att urskilja effekter av projektet då respondenterna inte kunde komma med 

så många konkreta exempel men utifrån deras reflektioner gick det att urskilja att de flesta effekter 

som förväntats av Kronogårdsprocessen uteblev. Viss samhörighet uppnåddes genom framför allt 

föreningslivet som fick sig ett uppsving. Dessvärre ökade inte samarbetet mellan förvaltningar och 

de boende enligt respondenterna och detta kan ha varit en faktor som gjorde att projektet sågs som 

ett misslyckande.  

 

För att överföra de resultat som framkommit i studien till att föra ett allmänt resonemang angående 

riktade integrationsprojekt visade sig svårt då det är en ytterst lokal process som är beroende av 

kontext och aktuell situation. Detta var något som en av respondenterna vittnade om när han 

beskrev hur experter ”utifrån” försökt applicera olika modeller på Kronogården vilket även finner 

stöd i den sociala mobiliseringen som betonar vikten av att förändringsarbete kommer som ett svar 

på närsamhällets behov och att myndigheter eller andra som organiserar verksamheter inte tar på sig 

en roll som ”experter”. Men ett par generella synpunkter på riktade integrationsprojekt kan ändå 

diskuteras. Att initiativ till den här formen av integration kommer underifrån är centralt utifrån både 

respondenternas åsikter och de olika teoretiska utgångspunkterna. Den sociala mobiliseringen 

tydliggör verkligen detta då teorins syn på samhällsarbete grundar sig i gräsrotsengagemang (Sundh 

& Turunen (red.), 1996). Detta bekräftas i Hosseini-Kaladjahis (2001) studie där han menar att det 
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krävs ytterligare kunskap inom området för att myndigheter inte på måfå ska portionera ut olika 

geografiskt inriktade projekt när det inte finns en klar problembild (Hosseini-Kaladjahi, 2001).  

 

Det kan även diskuteras hur relevant den här typen av projekt verkligen är i förhållande till dess 

syfte. För att öka integreringen krävs det att det finns en tydlig bild av vad det är som står i vägen 

för den och först när det är utrett kan myndigheter börja fundera på åtgärdsprogram men att bara 

inrikta en viss typ av insatser mot ett geografiskt område känns för mej mer som ett ”plåster på ett 

benbrott”. Det blir en skenmanöver som politiker kan dölja sitt misslyckande med 

integrationspolitiken bakom, för ett tag. Om denna typ av insatser grundar sig i genuint intresse att 

verkligen integrera en minoritetsbefolkning till majoritetssamhället är en känslig fråga. Utifrån det 

som framkommit i den här studien går det att ifrågasätta motiven bakom projektet. Målet att få en 

ökad delaktighet inom stadsdelen kan ju ifrågasättas då det innebär en intern stärkning av området 

men inte en ökad samhörighet med det övriga samhället. Å andra sidan kan det ses som ett sätt för 

människor i ett område att stärka sig själva i förhållande till sin omgivning och därmed uppbåda en 

rörelse mot ökad integrering. Det kan alltså ses som en viktig aspekt i riktade integrationsprojekt att 

det finns en klar bild över vilka motiv som kan finnas dolda bakom dem. Jag kan av den här 

anledningen ställa mig bakom tankarna kring att integrationsprojekt bör komma som ett initiativ 

underifrån då det med större sannolikhet bör vara av rätt motiv.  

 

Det som har varit en styrka med den här studien är att Trollhättan är en liten stad och därmed ligger 

inte Kronogården geografiskt långt borta. Stadens lilla format har även möjliggjort för mina 

respondenter att vara generellt insatta i de olika delarna av Kronogårdsprocessen och inte enbart i 

en viss del som kunde varit fallet om det gällt en större stad. Respondenternas olika arbetsområden 

och engagemang i frågan har varit en styrka. Att projektet genomfördes för tio år sedan kan ses som 

en styrka då långsiktiga effekter går att urskilja men det kan även ses om en svaghet då människors 

minnen kan svikta. Andra svagheter som studien uppvisar är det låga antalet respondenter och det 

faktum att de inte själva varit föremål för insatsen. Detta kan ha fått konsekvenserna att projektets 

verkliga inverkan på de boende inte kommit fram. Detta är något som jag anser behöver undersökas 

närmare på ett liknande sätt som Hosseini-Kaladjahi (2001) gjort i Fittja.  

 

Min förhoppning är att denna studie kastar ytterligare ljus över den svenska integrationspolitikens 

riktade insatser. Att det sker fler utvärderingar av dessa projekt för att nå en ökad förståelse för vad 

de får för inverkan i samhället.  
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