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Abstract  

A refugee reception has been placed in Kungshall, one of Nybros residential areas. The 

area has a bad reputation and there are arguably prejudices about the area from the local 

population. I therefore want to investigate if an ethnic residential segregation exists in 

Kungshall, from a postcolonial perspective. The following research questions have been 

formulated: How do residents who doesn’t live in the refugee reception, look at ethnic 

residential segregation in Nybro? How has Kungshall changed since the refugee 

reception? Does a cultural racism exist in Kungshall? 

 

The study is a qualitative study using semi structured interviews of four people living in 

the residential area, a person who has moved out of the area and a person working on 

the housing corporation “Nybro bostads AB”, who is one of the housing corporation 

responsible for the residential area Kungshall. The study is based on post-colonial 

theory. According to all the interviewees, there is an uneven balance between Swedes 

and immigrants in the neighborhood. And according to all the interviewees living in the 

area, too many refugees have been placed in Kungshall, and the residential area has 

changed for the worse in recent history. One of the interviewees has already moved, and 

the others living in the area either know someone who has moved out of the area or is 

planning to themselves. And the main reason to ethnic residential segregation is often 

explained in terms of cultural differences between “us-and- them”: between the refugees 

and the others. It is clear from the interviews that there is a cultural racism among 

people and the main reason for people moving out of the area could arguably be related 

to cultural racism.   

 

Keywords: Ethnic residential segregation, “us-and- them”, cultural differences, 

changing of neighborhood, cultural racism.  

 

 



  
 

 
 

Sammanfattning  

En flyktingförläggning har placerats i ett av Nybros bostadsområden Kungshall, med 

ungefär 300 flyktingar. Mitt syfte är att undersöka om fenomenet etnisk 

boendesegregation existerar i Kungshall ur ett postkolonialt perspektiv. För att besvara 

syftet har följande frågeställningar formulerats: Hur ser invånarna i Kungshall som inte 

bor i flyktingförläggningen på etnisk boendesegregation i Nybro? Hur har 

bostadsområdet Kungshall förändrats efter att flyktingförläggningen har placerats där? 

Finns det en kulturrasism i Kungshall? 

 

Studien är en kvalitativ studie där semi-strukturerade intervjuer har använts till samtliga 

respondenter som intervjuades. Jag har valt att intervjua fyra personer som bor i 

bostadsområdet Kungshall, en person som har flyttat ifrån området samt en person som 

jobbar för Nybro bostads AB, som är en av fastighetsägarna som är ansvariga för 

Kungshall. Studien är baserad på postkolonial teori. Enligt alla intervjupersoner är det 

en ojämn fördelning mellan invandrare och svenskar i Kungshall. Enligt de 

intervjupersoner som bor i Kungshall, samt personen som har flyttat har det placerats 

för många flyktingar i Kungshall, och bostadsområdet har förändrats till det värre. En av 

intervjupersonerna har redan flyttat ifrån området, och de intervjupersoner som bor i 

området känner antingen någon som ska flytta, eller har själva planerat att flytta ifrån 

området. Den största anledningen till etnisk boendesegregation förklaras ofta i termer av 

kulturella skillnader mellan ”oss – och- dem”: mellan flyktingarna och de andra. Det 

framgår av intervjuerna att det finns en kulturrasism bland folk och den största 

anledningen till att folk flyttar ifrån Kungshall skulle kunna relateras till kulturrasism.
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1. Inledning  

Etnisk boendesegregation innebär att befolkningsgrupper boendemässigt är geografiskt 

ojämnt fördelade i en stad (Westin 2008: 298). Genom segregation skapas samt 

bekräftas hierarkiska skillnader mellan minst två grupper, ”segregation skapar insiders 

och outsiders, etablerade och utanförstående, upphöjda och stigmatiserade” (Franzén 

2008: 27). Människor hålls isär genom segregation och därmed integreras inte med 

varandra, de som är avskilda anses som främmande, som ”de andra” (ibid.) Segregation 

skapar gränser, som leder till en indelning i samhället i ”vi” och ”dem” (ibid.). En av 

anledningarna till segregation kan vara att man väljer bort de bostadsområden man 

upplever som problem (Sangregorio 1984: 12), på grund av att dess invånare är etnisk 

olika eller olika på något annat vis (Urban 2008: 299). En annan anledning till 

boendesegregation är att majoritetsbefolkningen flyttar ut från de bostadsområdena när 

de upplever en stor koncentration av invandrare (Hyresgästföreningen 2006: 11). 

 

En stor anledning till den etnisk blandade befolkningen är på grund av 

flyktinginvandrare som kommer till Sverige från olika delar av världen (Nordström och 

Skans 2009: 7). Enligt lokaltidningen Barometern har antalet nyanlända flyktingar som 

kommit till Nybro beräknats vara mycket större än tänkt (Barometern 2014). År 2012 

tog Nybro kommun emot femtio nyanlända, 2013 tog Nybro emot 124 flyktingar – och 

hittills i år har Nybro tagit emot 150 flyktingar (ibid.). Personer med utländsk bakgrund 

i svenska städer hänvisas till förorternas hyresområde, som byggdes under 

miljonprogrammet (Molina 2008: 66). Kungshall är ett av de bostadsområden som 

byggdes under miljonprogramet (Ericsson 2006) och anses vara Nybros 

”problemområde” (Sverigesradio 2014). I bostadsområdet Kungshall har det placerats 

en flyktingförläggning (ibid.), med ungefär 300 flyktingar (Barometern 2014). 

Fenomenet etnisk boendesegregation förekommer i många delar av Sverige. Frågan är 

om det existerar en liknande etnisk boendesegregation i Kungshall? 

Flyktingförläggningens placering i Kungshall är en viktig aspekt till syftet med studien. 

Detta på grund av att placeringen av flyktingförläggningen i Kungshall fångade mitt 

intresse till att göra en undersökning om etnisk boendesegregation i Kungshall.  

1.1 Bakgrund 

Den etniska boendesegregationen i Sverige har påverkats av dess historia och geografi 

och kan genom det kopplas samman med de föreställningar man har om boendet och 
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synen på ”de andra”(Molina 2008). Klassrelationer och föreställningar om ras ur ett 

historiskt perspektiv är viktiga aspekter för att förstå hur den etniska 

boendesegregationen, som finns idag i Sverige, har uppstått (ibid.). På 1930-talet var det 

psykiskt instabila och även kvinnor som sågs som avvikande, de var ”de andra”, medan 

det idag är invandrare som ses som ”de andra (Molina 1997: 93). 

Arbetarbostadsområden från 1900-talets början motsvarar de bostadsområden som 

byggdes under miljonprogrammet (Molina 1997). Arbetarbostadsområdena var till för 

arbetarklassen samt för de grupper som ansågs som ”avvikande” i samhället och de 

byggdes för att samhällsanpassa deras levnadsmönster och detta samhällsmönster kan 

man än idag se i den svenska stadens geografi (ibid; se också Molina 2008). 

 

Begreppet etnisk boendesegregation blev aktuellt i Sverige under 1970-talet i samband 

med bostadsområdena som byggdes under miljonprogrammet från 1964-1975. 

(Hyresgästföreningen 2006). I och med en ökad invandring under 1960-talet, började 

boendesegregation diskuteras offentligt men det dröjde innan begreppet etnisk 

boendesegregation började diskuteras offentligt (ibid.). Eftersom det var en extrem 

bostadsbrist i Sverige efter krigen, började man bygga nya bostadsområden som 

byggdes under miljonprogrammet (Urban 2008: 301). Dessa bostadsområden som 

byggdes under miljonprogrammet är de platser som de flesta förknippar med 

boendesegregation (Hyresgästföreningen 2006: 4), och dessa bostäder som byggdes 

under miljonprogrammet bidrog till att boendesegregationen blev allt mer tydligare 

(Urban 2008: 301-302). Innan bostadsområdena byggdes bodde fattiga och rika närmare 

varandra geografiskt i städerna, men i och med att personer med olika etnisk bakgrund 

har ökat i Sverige, så har koncentrationen av utländsk födda ökat i förorternas 

hyresområde (ibid.). Befolkningens sammansättning har ändrats i Sverige, 1960 bestod 

befolkningen med utländsk bakgrund av ca 300 000, år 2000 var siffran uppe i 

1 000 000 (Nordström och Skans 2009: 7). Invandringen har utvecklats från 

arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring (Magnusson-Turner 2008; Nordström och 

Skans 2009), och enligt Nordström och Skans (2009: 7) har denna utveckling lett till en 

etnisk segregation, som ofta förknippas med social oro.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka om fenomenet etnisk boendesegregation existerar i 

Kungshall ur ett postkolonialt perspektiv. För att besvara syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

 Hur ser invånarna i Kungshall som inte bor i flyktingförläggningen på etnisk 

boendesegregation i Nybro?  

 Hur har bostadsområdet Kungshall förändrats efter att flyktingförläggningen har 

placerats där? 

 Finns det en kulturrasism i Kungshall? 

 

1.3 Disposition  

Uppsatsens inledningskapitel ger läsaren en introduktion till ämnet som ska studeras. 

Därefter följer kapitel 2 som innehåller en genomgång av tidigare forskning, där 

relevant forskning tas upp om ämnet. I kapitel 2 presenteras och förklaras även den 

teoretiska utgångspunkten för studien, och teorin för studien är postkolonial teori. I 

kapitel 3 behandlas metoddelen, vilken metod som har valts och hur tillvägagångsättet 

har gått till vid insamling av material, samt vid intervjuerna med respektive 

intervjuperson. Kapitel 4 behandlar det empiriska materialet som består av intervjuer 

med sammanlagt sex respondenter. Därefter följer kapitel 5 som redogör för analysen av 

det empiriska materialet med anknytning till tidigare forskning och teorin. I kapitel 6 

presenteras slutsatser och egna reflektioner samt vidare forskning.  

 

1.4 Avgränsning  

Det här är en uppsats som skrivs inom ämnet kulturgeografi. ”Inom kulturgeografi 

studeras människors liv på jorden och de geografier som deras aktiviteter leder till” 

(Gren och Hallin 2003). Det rumsliga perspektivet inom kulturgeografin utgår från hur 

olika företeelser och objekt är rumsligt placerade, samt hur dessa objekt och företeelser 

är anordnade i relation till varandra (ibid.). Den rumsliga avgränsningen i denna studie 

är bostadsområdet Kungshall i Nybro. I denna studie kommer etnisk boendesegregation 

att studeras i Kungshall ur ett postkolonialt perspektiv. Jag har valt det bostadsområdet 

för att det består av många invandrare och det är där en av flyktingförläggningarna har 
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placerats. I denna studie har jag valt att fokusera på personer som bor eller har bott i 

Kungshall, då detta urval är mest relevant till syftet och frågeställningarna. 

Intervjupersonerna är tänkt att vara svenskfödda, men jag kan inte säga till 100 % om 

intervjupersonerna är det. Vid kontakt med intervjupersonerna berättades kort om 

undersökningen, att studien är baserad på hur svenskar ser på etnisk boendesegregation. 

Samtliga intervjupersoner ställde därefter upp på intervjun. Vidare behandlar studien 

intervjupersonernas syn på etnisk boendesegregation och om det finns en kulturrasism i 

Kungshall. Vid intervjuerna användes ”främlingsfientlighet”, men svaren kommer att 

analyseras genom postkolonial teori. Därför kommer kulturrasism att användas i resten 

av uppsatsen. ”Främlingsfientlighet” användes istället för att intervjupersonerna lättare 

skulle förstå vad som ville undersökas. Genom att fokusera på intervjupersoner som är 

eller nyligen varit bosatta i bostadsområdet Kungshall, anser jag att valet av 

intervjupersonerna är väsentliga, då jag vill undersöka deras uppfattningar och åsikter 

om bostadsområdet och den etniska boendesegregationen. 

 

Vidare har jag valt att avgränsa mig till att intervjua Leif Olsson som jobbar för 

bostadsbolaget Nybro bostads AB (NBAB), där detta bostadsbolag är en av 

fastighetsägarna som är ansvariga för bostadsområdet Kungshall. Anledningen till att 

jag har valt att intervjua Leif Olsson från bostadsbolaget i Nybro är för att 

intervjupersonen antas ha mycket information om bostadsområdet Kungshall som är 

relevant till studien. 
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2. Tidigare forskning och Teori 

2.1 Tidigare forskning  

Enligt kulturgeografen Irene Molina (1997) som har forskat om etnisk 

boendesegregation hänvisas ofta personer med utländsk bakgrund i svenska städer i 

förorternas hyresområde, som byggdes under miljonprogrammet. De flesta 

bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet anses som ”problemområden” 

(Andersson 1997).  Deborah Phillips (2010) visar att det är vanligt även i andra 

europiska länder, att invandrartätaområden upplevs som ”problemområden”. Detta 

område har även forskats tidigare inom kulturgeografin, att det är vanligt för många 

nyanlända invandrare att först koncentreras till äldre och billigare bostadsområden som 

finns placerade i ytterkanterna av städerna (Phillips 2010; Murdie och Ghosh 2010; 

Musterd och Deurloo 2002). Många av dessa områden stämplas som områden med låg 

status och ofta svag social gemenskap (Molina 1997; Musterd 2003). Invandrartäta 

områden upplevs bidra till en negativ bild för dessa bostadsområden, och begreppet 

segregation ses som en faktor som förhindrar integration (Musterd 2003: 625, 628).  

 

Enligt Molina (1997: 223) handlar boendesegregation inte enbart om människorna som 

bor i de segregerade områdena. Även själva bostadsområdet görs till ett objekt och 

stigmatiseras, där också invånarna i området stigmatiseras (ibid.). Molina (1997) 

påpekar att området klassas många gånger utan några som helst kunskap om själva 

området. Människor som bor i dessa områden tenderar att ses, inte som individer men 

utan som en del av en marginaliserad kategori (Andersson 1997: 424). ”Stigmatiserande 

rumsliga representationer överförs via massmedier men även från mun till mun, i form 

av enskilda människor vardagsdiskurser” (Molina 1997: 223). Detta är enligt Molina 

(1997: 223) oftast bara föreställda geografier. Men det är genom dessa föreställningar 

och vardagsdiskurser, som människorna och bostadsområdet stigmatiseras till att 

uppfattas som ett ”problem”, och ses som avvikande (ibid.). I och med detta sker det en 

geografisk gräns mellan ”vi” och ”dem”, där denna geografiska gränsdragning 

förstärker ”vi” och ”dem” känslan (ibid.).  

 

Om stora koncentrationer av invandrare ökar i ett bostadsområde tenderar ofta 

svenskfödda att flytta ifrån dessa områden (Andersson 1997). Detta är vanligt när 

koncentrationen av invandrare ökar upp mot 20 procent, speciellt om det är invandrare 
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från icke-europeiska länder (ibid.). Åsa Bråmå (2006) beskriver i sin artikel ” White 

Flight’? The Production and Reproduction of Immigrant Concentration Areas in 

Swedish Cities, 1990–2000” att under 90-talet blev det en ökning av stora 

koncentrationer av invandrare som påverkade många bostadsområden på 90-talet. 

Bråmå (2006) har undersökt om amerikanska begrepp som ”white flight” eller ”white 

avoidane” har haft någon betydelse till den ökade koncentrationen av invandrare. 

Begreppet ”white flight” innebär att de ”vita” flyr från områden med blandad etnicitet 

till mera vita områden, medan ”white avoidane” innebär att de ”vita” undviker att flytta 

till områden med en blandad etnicitet (ibid.). Undersökningar som har gjorts i USA 

visar att den vita majoriteten håller sig borta från områden med många afroamerikaner 

(ibid.) Detta på grund av att afroamerikaner tenderar att förknippas med fattigdom och 

samhällsproblem (ibid.) Undersökningarna visar även att den vita majoriteten inte bara 

är ovilliga att flytta till områden med svarta, utan även andra etniska minoriteter (ibid.).  

Fenomenet ”white flight” pågår även i andra delar av världen, som exempelvis i 

Amsterdam (Musterd 2003: 629). En undersökning som har gjorts visar att samtidigt 

som invandringen har ökat i Amsterdam har den infödda befolkningen minskat i staden 

(ibid.). Enligt Musterd (2003) tenderar främst turkar och marockaner i Amsterdam att 

bo segregerade, där över 54 % av alla turkar i Amsterdam bor i områden med stora 

koncentrationer av turkar. Detta antyder Musterd (2003) kan vara ett resultat av att man 

vill bo nära sina landsmän, men kan också vara en konsekvens av ”white flight”. Den 

rumsliga koncentrationen bland marockaner och turkar är starkt relaterad till att 

holländska invånare samt invandrare från andra industriländer flyttar ifrån dessa 

områden (Musterd 2006). I en studie om Amsterdam av John Logan (2005, refererad i 

Musterd 2006: 336) konstaterades att bostadsområden med stora koncentrationer från 

medelhavsländerna är osannolikt till att locka människor med andra etniska bakgrunder: 

”For the moment, however, it appears that people from Morocco and Turkey experience 

a more durable barrier between themselves and Dutch society” (Logan 2005, refererad i 

Musterd 2006: 336). 

 

I Sverige visades Bråmås (2006) undersökning att svenskfödda genom att studera deras 

förflyttningsmönster har undvikit att flytta till områden som är, eller håller på att bli 

områden med stora koncentrationer av invandrare. Undersökningen visade även att 

många svenskar flyttade ifrån dessa områden, vilket skapade en allt större 

boendesegregation mellan invandrare och svenskfödda (ibid.). De bostadsområden som 
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undersöktes hade alla mer än 75 % svenskar som bodde i områdena 1990, och 25 % av 

svenskarna hade flyttat ifrån dessa invandrartäta områden under 90-talet (ibid.). Bråmå 

(2006) påpekar att ”swedish avoidance” (svenskfödda undviker att flytta till områden 

med stora koncentrationer av invandrare) har haft störst betydelse till den ökade 

koncentrationen av invandrare under 90-talet.  

 

Underordningen av invandrare i Sverige och många andra europeiska länder, ses ofta 

som en kulturell fråga (Andersson 1997). En anledning till den etniska 

boendesegregation anses ha kulturella förklaringar, som betonar den kulturella distansen 

mellan minoriteter och den infödda befolkningen (Andersson 1997: 398; Phillips 2010). 

Nivåer av etnisk boende segregation är lägre vid områden där kulturella skillnader inte 

skiljer sig mycket (Musterd 2005).  

 

Det finns en främlingsfientlighet i många europeiska länder, främst för att man upplever 

att invandrare kommer ha svårt att integreras i samhället (Musterd 2003). Musterd 

(2006) påpekar att etnisk segregation kommer att göra det svårare för etniska 

minoriteter att integreras i samhället. ”Some fear that the presence of high 

concentrations of ethnic groups will hinder integration and give rise to polarized sub-

societies that may eventually have little to do with each other” (Musterd 2006: 333). 

Musterd (2006: 2003) fastslår att rumslig segregation upplevs som ett hinder för 

integration och även ibland som ett hot mot den sociala sammanhållningen i samhället. 

Deborah Phillips (2010: 210, 220) antyder att det är svårt för etniska minoriteter att 

integreras i samhället, speciellt när personer med utländsk bakgrund representeras som 

”outsiders” i västeuropeiska samhällen. Detta gäller speciellt muslimska minoriteter 

som framställs som ”alien others”, och anses även vara ett hot mot sammanhållningen i 

samhället (ibid.). Phillips (2010) beskriver hur etnisk boendesegregation: “…is believed 

to be fostering social divisions and fragmenting the nation”.  

 

Den återkommande etniska boendesegregationen beskylls ofta på misslyckandet av 

etniska minoriteter till att anpassa sig i mottagarlandet (Phillips 2010: 211-212). Men 

Phillips (2010) skriver att ”white flight” bortses många gånger, som utgör en stor roll 

vid bevarandet av etnisk segregation (ibid.) Etnisk boendesegregation kan mycket väl 

vara ett tecken på social exkludering och diskriminering (ibid.). ”Urban theory says that 

large homogeneous residential concentrations of single categories of the population will 
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have a negative impact on the opportunities for integration of new comers…” (Musterd 

2003: 638). Musterd (2003) antyder att när det inte finns någon möjlighet till att 

integreras med andra människor utvecklas problem, och man förblir isolerade och 

stigmatiserade.  

 

Begreppet kultur förknippas med frågor om, förtryck, makt och rasism och även med 

dominans och underordning (Molina 1997: 51). Enligt Molina (1997: 229) har studier i 

Sverige visat att etnisk boendesegregation inte kopplas samman med alla etniska 

grupper, utan det är främst vissa icke-europeiska länder som boendesegregation 

associeras med. Därför anser Molina (1997) att begreppet etnisk boendesegregation 

istället ska benämnas som ”stadens rasifiering”. Molina (1997: 228) definierar ”stadens 

rasifiering” som ”de processer som leder individer, grupper och institutioner på en 

bestämd bostadsmarknad, att tänka, handla och diskriminera utifrån en idé om ”ras”, på 

så sätt att bostadsmarknaden differentieras rumsligt efter föreställda rasskillnader och 

tillskrivna rastillhörigheter”(ibid.). Det segregationsmönster som kan ses i Sverige är 

mer än något annat en ökad separation mellan den svenskfödda befolkningen och främst 

icke-européer (Andersson 1997). 

 

2.1.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att majoritetsbefolkningen tenderar att flytta ifrån 

bostadsområden med stora koncentrationer av invandrare. Dessa områden upplevs även 

bidra till en negativ bild för områdena. Syftet med min studie är att se om det eventuellt 

existerar en etnisk boendesegregation i bostadsområdet Kungshall.  Kan det som Bråmå 

(2006), Andersson (1997) och Musterd (2003) skriver att majoritetsbefolkningen flyttar 

ifrån invandrartätaområden stämma överrens med Kungshall? Musterd (2003) visar att 

stora koncentrationer av invandrare mycket väl kan vara en konsekvens av ”white 

flight”. En av frågeställningarna är om det finns en kulturrasism i Kungshall. Andersson 

(1997) visar med sin artikel att etnisk boendesegregation anses ha kulturella 

förklaringar. Musterd (2005) antyder med sin artikel att etnisk boendesegregation inte är 

hög när kulturella skillnader inte skiljer sig mycket Stämmer det som den tidigare 

forskningen visat, med undersökningen som har gjorts i Kungshall? Är det en ökad 

separation mellan flyktingar/invandrare och majoritetsbefolkningen i Kungshall. Bråmå 

(2006) antyder att ”white avoidance” har haft störst betydelse till den etniska 

boendesegregationen. Vid intervjuerna med samtliga intervjupersoner frågades även om 
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intervjupersonerna upplever att folk kommer att undvika att flytta ifrån Kungshall, och 

se om det som Bråmå (2006) skriver stämmer överrens med bostadsområdet Kungshall. 

Molina (1997) skriver att även bostadsområdet görs till ett objekt och stigmatiseras. 

Bostadsområdet kan upplevas som ett ”problem” och ses som rumsligt avvikande 

(ibid.).  Det är något som använts i min studie där jag vill även ta reda på hur 

bostadsområdet Kungshall har förändrats i och med flyktingförläggningen. Vad anser 

intervjupersonerna om flyktingförläggningens placering, och hur har bostadsområdet 

förändrats?  

 

2.2 Teori 

2.3 Postkolonialism 

Begreppet postkolonialism syftar på att kolonialismen inte endast kan ses utifrån en 

historisk tidsperiod utan detta tänkande präglar fortfarande världen och samhället än 

idag. Kolonialismen är territoriellt sett över, men lever fortfarande vidare både kulturellt 

och ekonomiskt sett, vilket den gör främst genom etnisk segregation och stereotypa 

föreställningar om ”de andra” (Hammarén & Johansson 2009: 104). 

Nationalencyklopedin definierar postkolonialism som ett ” heterogent forskningsfält 

som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora 

problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala 

relationer av dominans och underordning” (Ne 2014 a). 

 

Synen av ”den andre” har levt vidare genom identiteter, tankar och handlingar som 

skapats av den ojämlika världsordning som kolonialismen har bidragit till (Hammarén 

& Johansson 2009: 110). De stereotypa föreställningarna om ”de andra” som 

kolonialismen har lämnat efter sig, existerar i form av kulturrasism (ibid.). Denna form 

av rasism riskerar att förstärka en uppdelning i ”vi” och ”dem” som förekommer i våra 

samhällen (ibid: 109). Enligt Nationalencyklopedin innebär etnisk stereotyp ”skapandet 

och användandet av standardiserade och förenklade föreställningar om en etnisk grupp 

och dess kultur” (Ne 2014 b).  

 

Ett av postkolonialismens problemområden är relationen mellan kolonisatören och de 

koloniserade folket och hur de stereotyper och gränsdragningar som kolonisatörerna 

skapade ska bekämpas (Hammarén och Johansson 2009: 105). En avgörande betydelse 
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för koloniseringen var skapandet av olikheter mellan kolonisatören och de koloniserade 

människorna (ibid.). Hammarén och Johansson (ibid.) beskriver att genom att man satte 

upp gränser och skapade hierarkier mellan en rad olika människor rättfärdigades en 

ekonomisk och territoriell kolonisering. Hammarén och Johansson (ibid.) skriver vidare 

att kolonisatörerna under kolonialismen skapade många etniciteter och delade upp 

människorna i olika kategorier (racer eller etniciteter), där de gav olika grupper av 

människor speciella kulturella egenskaper. Hammarén och Johansson (2009: 107) 

antyder att begreppet etnicitet har fått mycket kritik, för att begreppet anses fungera som 

ett maktmedel, där etniska identiteter har varit och är många gånger ett resultat av 

maktrelationer. Begreppet visar vem det är som har makten att dela upp andra 

människor i olika kategorier, som underlägsna eller annorlunda, som ”de andra” (ibid.).  

 

2.3.1 Kulturella skillnader inom postkolonialism  

Den postkoloniala teorin syftar på att det är den koloniala historien som har legat till 

grund för de föreställningar gällande kulturella skillnader, som förekommer runt om i 

världen (Askerdal 2007: 7). Världen har blivit uppdelad i ett ojämnlikt hierarkiskt 

system där västvärlden är den del av världen som dominerar, och det finns en markant 

gräns mellan ”vi” och ”de andra” (ibid.). De framgångar västvärlden har idag, bygger på 

exploateringen av resten av världen (Landström 2001: 10). Kolonialismen har handlat 

om en ideologi som rättfärdigade kolonialisering i många delar av världen, genom att 

kategorisera de koloniserade människorna som ”den andre” (De Los Reyes et al 2005: 

18-19). Detta bidrog till en rangordning av mänskligheten i olika raser (ibid.). 

Människors olika värde bestämdes utifrån vetenskapliga kriterier där man definierade 

människor från ett visst land som ”vilda” eller ”undermåliga barbarer”(ibid.). Dessa 

gruppers marginalisering kunde förklaras i deras genetiska underordning och rasmässiga 

underlägsenhet, och den här koloniala mentaliteten ligger bakom dagens kulturrasism 

(ibid.). Kolonialismens stereotyper präglar fortfarande dagens stereotyper om ”de 

andras” kulturer (Eriksson et al. 1999: 38-39).  

 

Uppdelningen av befolkningen i dagens samhälle grundas inte primärt på rasmässiga 

skillnader i biologisk mening, utan på kulturella skillnader (De Los Reyes et al. 2005: 

18–19). Enligt dagens kulturrasism uppstår ett problem när man försöker att blanda 

olika kulturer med varandra, eftersom detta anses som ett hot mot den egna kulturen 

som bör hållas orört och avskild från andra människors kulturer (Eriksson et al. 1999: 
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42). Said frågar om det går att göra en uppdelning av mänskligheten ”… i klart 

definierade kulturer, historiska förlopp, traditioner, samhällen, ja till och med raser och 

ändå överleva följderna av detta på ett mänskligt sätt?” (Said 1978/1993: 119–120). Han 

frågar om det överhuvudtaget går att undvika en fientlighet som uppstår vid en 

uppdelning av mänskligheten i ”vi” och ”dem” (ibid.). Said (1978/1993) påpekar att 

denna uppdelning endast består av generaliseringar, vars syfte både historiskt och nutid 

har handlat om en uppdelning mellan en viss typ av människor och en annan typ av 

människor. Detta begränsar i sin tur det mänskliga mötet mellan olika traditioner, 

kulturer och samhällen (ibid.).  

 

Begreppet kultur förknippas ofta med frågor om makt, förtryck och rasism, där 

kulturrasism är den typ av rasism som idag dominerar Europa och andra västerländska 

länder (Molina 2008: 59-60). Här klassificerar och rangordnar man folkgrupper på 

grund av föreställningar om att de delar vissa etniska/kulturella särdrag (Eriksson et al. 

1999: 29). De Los Reyes et al. (2005: 19) påpekar att det är invandrare, speciellt icke-

européer som anses som avvikande som ”de andra” i Sverige idag, precis som de 

koloniserade folket ansågs under koloniseringen. Det skapas ständigt nya former för 

kategorisering av människor och olika grupper av människor (ibid.). En stor del av 

forskningen om invandrare utgår till exempel ifrån att det är invandrarnas olika 

egenskaper som är förklaringen till social ojämlikhet (ibid: 20). Det vill säga att 

människor som kommer från ett visst land beter sig eller är på ett visst sätt av antingen 

på grund av sina genetiska egenskaper, eller på grund av sina traditionella normer 

(Balibar & Wallerstein 2002: 107). Detta är något som är vanligt i dagens kulturrasism, 

och som drabbar de med namn, hudfärg, accent och/eller klädsel som förklaras som 

icke-svenskt (De Los Reyes, Molina & Mulinari 2005: 20). Kolonialismen och dess 

gränsdragningar som ledde till en uppdelning i ”vi” och ”dem”, har haft en betydelse för 

hur kulturella identiteter har utvecklats i det ”mångkulturella” samhället i västvärlden 

(Hammarén och Johansson 2009: 104). Det har även haft en betydelse i hur rasism 

skapas, upprätthålls och manifesteras (ibid.), och begreppet rasism är ett nyckelbegrepp 

till att förstå sociala uppdelningar i samhället (De Los Reyes & Mulinari 2005: 21). 

Rasism som en ideologi är ett resultat av sociala relationer mellan över- och 

underordnade grupper (Molina 2008: 59). 
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2.3.2 Etnisk boendesegregation och postkolonialism 

Enligt Molina (2008: 53) innebär begreppet segregation vanligen en ”inre 

differentiering i staden”, en geografisk uppdelning mellan olika befolkningsgrupper. 

Begreppet segregation används ofta till att förklara avskilda befolkningsgruppers 

uppdelning av boendet, det vill säga boendesegregation (ibid.). Molina (2008: 57) 

använder begreppet rasifiering (se kapitel 1.3) till att beskriva den etniska 

boendesegregationen. Stadens ”rasifiering” anses som en process som innebär att vissa 

etniska grupper, främst icke-européer står för den tydligaste segregerade mönstren bland 

invandrare. Enligt De Los Reyes och Molina (2005: 295) finns det forskning som tyder 

på att det finns en etnisk rangordning där man kategoriserar människor, utifrån etnicitet. 

Det är icke-européer, främst från muslimska länder, som ligger längst ner i den sociala 

hierarkin och nordeuropéer placeras högst upp (ibid.). Föreställningar om ras skapar 

denna uppdelning som förekommer i samhället (ibid). Enligt De Los Reyes och Molina 

(2005: 296) kan begreppet ”ras” ses som en process som är förknippad med en 

essentialistisk människosyn. Denna essentialistiska människosyn berättigar den sociala 

hierarkin, utifrån en idé om människors oföränderliga och annorlunda avvikelser (ibid.). 

Molina (2005: 97) beskriver samhällets rasifiering som att ”… det delas upp i skikt och 

organiseras hierarkiskt utifrån föreställningar om rasskillnader”. Teorier om rasifiering i 

samhället är att ”ras” är inget annat än sociala konstruktioner (De Los Resyes & Molina 

2005: 298). Det finns inga genteiska skillnader mellan människor som kan ses som en 

förklaring till kulturella skillnader eller socialt beteende (ibid.).  

 

Enligt De Los Reyes och Molina (2005: 296-297) ligger rasistiska uppfattningar bakom 

den etniska boendesegregeringen i Sverige idag. Molina (2005: 106) antyder att 

boendesegregation i Sverige har ”… i mycket snabb takt uppnått extrema nivåer av 

rumsseparation längs rasmässiga markörer”. De Los Reyes och Molina (2005: 298) 

påpekar att den nutida rasismen är en kvarleva från kolonialismen där de anser att det 

finns ett ideologiskt sammanhang mellan det rasbiologiska tänkandet som präglades 

under kolonialismen, och marginaliseringen av personer med utländsk bakgrund. De 

Los Reyes och Molina (2005) påpekar att invandrare har koncentrerats till ytterkanterna 

av städerna och oftast i hyreshusen som byggdes under miljonprogrammet. Dessa 

områden har varit en ingång för många personer med utländsk bakgrund i det svenska 
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samhället (ibid.). De Los Reyes och Molina (2005) skriver vidare att under 1990-talet 

konstaterades att dessa segregerade bosättningsmönstren som finns i svenska städer inte 

omfattar alla ”invandrare”. Studier har visat att det finns en etnisk hierarkisk indelning 

när det gäller boende, men att det är vissa etniska grupper som är överrepresenterade i 

de segregerade bostadsområdena (ibid.). Det är personer från utomeuropeiska länder 

som är de mest representerade grupperna när det gäller boendesegregation (ibid; se 

också Andersson 2008:138). Bosättningsmönstret för personer från Turkiet, Irak och 

Syrien bland annat skiljer sig mest från den svenskfödda befolkningens (Andersson 

2008: 138).  

 

Författarna De Los Reyes och Molina (2005: 300) påpekar att ett argument som 

förknippas ofta med etnisk boendesegregation är tidsfaktorn. Att politikerna betraktar 

boendesegregation som ett tillfälligt problem, att boendesegregationen kommer att 

minskas eller försvinna ju längre tid man vistas i landet (ibid.). Men detta stämmer 

endast när det gäller vissa nationaliteter från Norden och Västeuropa (ibid). 

Segregeringen för vissa etniska grupper består även efter att varit bosatta i Sverige 

under en längre tid (ibid). Enligt Molina (2008: 60) anses det ”det kulturella” i 

människor från olika nationella grupper, som ett sätt till att förklara etnisk 

boendesegregation i städerna. Människors olika kulturer handlar i grunden om makt, där 

kultur ses som ett vapen som ligger i händerna på dem som har makten (ibid.). De 

segregeringsmönster som är tydligaste i Sverige är en indelning mellan det som De Los 

Reyes och Molina (2005: 300) kallar för ett ”europeiskt överlägset mönster” och ett 

”icke-europeiskt underlägset mönster”. Begreppet boendesegregation skapar barriärer 

mellan människor och förknippas med ord som misstänksamhet, utanförskap och 

skapandet av ”vi” och ”dem” gränser (Andersson 2008: 127). Dessa skilda och 

uppdelade boendemönster baseras på föreställningar om olikheter (De Los Reyes och 

Molina 2005).  Andersson (2008) påpekar att de flesta invandrartätaområden känns 

avlägsna för många infödda personer. Molina (2005: 105) antyder att trots en ständig 

invandring till Sverige efter ett halvt sekel finns det fortfarande bostadsområden som 

anses som ”vita” områden.  
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3. Metod 

I det här kapitlet kommer metoddelen till studien att presenteras. Metoden som har valts 

till studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har använts som intervjumetod. 

Studien inleddes med att söka efter relevant litteratur såsom artiklar, böcker och 

avhandlingar. Information har sökts genom databaser som Libris, Diva samt sökmotorn 

Google scholar. Intervjupersonerna består av totalt sex respondenter och målstyrt urval 

har används som urvalsmetod. Till intervjuerna har två olika intervjuguider används, 

eftersom det är två olika urvalsgrupper. Intervjuguiderna består av en lista med de 

frågor som togs upp under varje intervju. Inför varje intervju berättades kort om syftet, 

och tillstånd om att få spela in samtliga intervjuer tillfrågades. Samtliga intervjuer har 

transkriberats som en hel text, för att det lättare ska bli att läsa utskrifterna av 

intervjuerna. Analysen av utskrifterna från intervjuerna börjades med att läsas igenom 

för att få en uppfattning om varje intervjupersons uttalanden. De delar som ansågs mest 

relevanta utifrån syftet och frågeställningarna delades in i kategorier. Analysen av 

materialet har analyserats med hjälp av postkolonial teori. När utskrifterna av 

intervjuerna läste igenom letades samband mellan intervjupersonernas uttalanden och 

postkolonialismen. 

 

3.1Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ metod valts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Bryman (2011: 340) är kvalitativa metoder en forskningsstrategi som utgår vid 

ord och tolkningar vid datainsamling och dataanalys. Bryman (2011) beskriver att den 

kvalitativa forskningen handlar om hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet. Syftet med kvalitativa metoder är att få en förståelse av det man undersöker 

(Gren och Hallin 2003: 38). En kvalitativ forskare strävar efter att bilda en nära relation 

till de respondenter som studeras, där respondenternas perspektiv på sin verklighet står i 

fokus (Bryman 2011: 371). Den kvalitativa metoden valdes för att få en djupare 

förståelse gällande respondenternas åsikter kring hur de uppfattar och ser på etnisk 

boendesegregation i bostadsområdet Kungshall, samt deras upplevelser och syn kring 

kulturrasism. En faktor bakom undersökningen är ett intresse för vilken roll 



  

 

15 

 

kulturrasism kan spela när det gäller den etniska boendesegregationen samt om någon 

har flyttat ifrån området på grund av flyktingförläggningen.  

 

3.2 Semistrukturerade intervjuer och intervjuguide 

Valentine (2005: 110-111) skriver att intervjuer inte avser till att vara 

generaliseringsbara, utan syftar till att endast få en uppfattning om respondenternas 

personliga åsikter och tankar. Intervjuer är snarare en dialog mellan forskaren och 

intervjupersonen, än en utfrågning (ibid.). Varje intervju varierar enligt 

intervjupersonens intressen, erfarenhet och synvinkel (ibid.). Semistrukturerade 

intervjuer ger en mer djupgående undersökning på intervjupersonens erfarenheter, 

känslor och åsikter (ibid; Bryman 2011). Intervjupersonen får möjlighet att uttrycka sig 

fritt och kan beskriva och förklara sina uppfattningar och erfarenheter om sin verklighet 

med sina egna ord (Valentine 2005). Detta tillåter forskaren och intervjupersonen att ha 

en mer djupare diskussion (ibid.). Forskaren får ta del av intervjupersonens erfarenhet 

och tankar om ett specifikt ämne, vilket ger forskaren en större förståelse för 

intervjupersonens synvinkel om det ämne man ämnar pratar om (Kitchin och Tate 2000: 

215). 

 

Enligt Bryman (2011: 415) innebär semistrukturerade intervjuer att man har en lista 

över specifika teman som ska följas i form av en intervjuguide under intervjun. 

Respondenten har även en stor frihet att själv formulera svaren på sitt egna sätt och 

fokus ligger på hur intervjupersonerna uppfattar och tolkar frågorna (ibid.). En fördel 

med intervjuer är att denna metod tillåter intervjupersonen att ta upp frågor som 

forskaren inte ha räknat med (Valentine 2005). Detta påpekar Bryman (2011: 206) ger 

forskaren en möjlighet att ställa nya följdfrågor till det som respondenten upplever som 

viktiga svar, vilket ger mer fylliga och detaljerade svar (ibid.). Kitchin och Tate (2000: 

214) skriver att forskaren har möjlighet att variera formuleringen samt ordningsföljden 

på frågorna, vilket gör intervjuprocessen flexibel. Men oftast ställs dock frågorna i den 

ursprungliga ordningen (Bryman 2011: 413-415). 

 

Innan intervjuerna med respektive respondenter utformades frågorna i form av en 

intervjuguide (Se bilaga 1 och 2). Intervjuguiden består av en lista över de frågor som 

jag ville belysa för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Samma 
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intervjuguide har inte använts till alla intervjupersoner, utan det är två olika 

intervjuguider som jag har använt mig av, i och med att det är olika frågor till varje 

urvalsgrupp. En till respondenterna som bor och har bott i Kungshall och en till Leif 

Olsson som jobbar för fastighetsbolaget Nybro bostads AB. Som tidigare nämnt är 

frågorna inte bundna till den ordning som förekommer i intervjuguiden, och en flexibel 

intervju ger möjlighet att ställa nya frågor som passar i situationen. Det ställdes nya 

frågor som inte ingick i intervjuguiden, som kändes relevant att ställa utifrån det 

intervjupersonerna hade sagt som upplevdes som viktiga svar. Intervjupersonerna fick 

möjlighet att svara fritt på de frågor som ställdes utifrån deras egna uppfattningar och 

synsätt. 

 

3.3 Urval  

Enligt Bryman (2011: 350) är målstyrt urval oftast den vanligaste urvalsprocessen i 

kvalitativa undersökningar, och är även den urvalsmetod jag har använt mig av. Bryman 

(2011) beskriver målstyrda urval att man väljer ut intervjupersoner på ett strategiskt sätt. 

Man väljer intervjupersoner som är relevanta till de forskningsfrågor som har utformats 

till studien (ibid). Enligt Grønmo (2006: 89) avgör syftet med undersökningen urvalet 

av intervjupersoner som ska inkluderas i studien. Samtliga respondenter är relevanta 

utifrån syftet med studien och kan ge mig den information som behövs för att 

genomföra studien. 

 

Studien omfattar totalt sex respondenter. Fyra respondenter som i bostadsområdet och 

en respondent som nyligen har flyttat ifrån området, samt Leif Olsson som jobbar för 

bostadsbolaget Nybro bostads AB, som är en av fastighetsägarna i Kungshall. Samtliga 

respondenter som bor i Kungshall är av olika åldrar. Kriteriet till denna urvalsgrupp har 

varit att samtliga intervjupersoner ska vara över 18. Respondenten som nyligen har 

flyttat ifrån bostadsområdet Kungshall har valts ut till studien, då en av anledningarna 

till flytten var på grund av flyktingförläggningen i Kungshall. Personen ifråga bodde i 

samma våningshus som mig, så jag visste vad personen hette sen innan. Jag fick veta av 

en annan person som också bor i samma våningshus som mig att personen flyttade ifrån 

Kungshall på grund av flyktingförläggningen. Respondenten togs kontakt genom 

telefon, där respondentens telefonnummer hittades via hitta.se. Eftersom respondenten 

har flyttat ifrån bostadsområdet var det intressant att få ta del av intervjupersonens 

uppfattning och åsikter kring varför personen har valt att flytta.  En av respondenterna 
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vet jag vem personen är sen innan, då respondenten bor i samma våningshus som mig, 

men jag känner inte personen mer än så. Respondenten valdes genom att knacka på 

respondenternas dörr och intervjun genomfördes i respondentens hem. Resten av 

respondenterna som bor i Kungshall hittades i bostadsområdet nära 

flyktingförläggningen. Kontakt togs med respondenterna genom att fråga om de hade 

möjlighet att ställa upp på en intervju.  

 

Jag har även valt att intervjua Leif Olsson. Detta för att få en uppfattning om Nybro 

bostads AB har upplevt att någon har flyttat ifrån Kungshall på grund av 

flyktingförläggningen samt orsakerna till flytten. Han intervjuades även för att få ta del 

av hans syn på etnisk boendesegregation.  

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Studien började med att leta relevant litteratur till studien såsom artiklar, böcker och 

avhandlingar. Relevant litteratur och information har sökts genom Linneuniversitets 

universitetsbiblioteks databaser såsom Libris och Diva samt sökmotorn Google scholar. 

De olika sökord som användes var: etnisk boendesegregation, främlingsfientlighet, 

white flight, white avoidance, flyktingar, postkolonialism, Molina, Musterd, cultural 

diffrences, kulturrasism, cultural racism, ethnic resedential segregation,”us and them” 

och ”vi och dem”. Sökorden har kombinerats för att hitta relevant litteratur till studien. 

Den litteratur som har använts handlar om etnisk boendesegregation, orsaken till etnisk 

boendesegregation samt om postkolonialism. 

 

När jag först kom i kontakt med intervjupersonerna berättades kort om syftet med 

uppsatsen, och frågade därefter om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. 

Samtliga respondenter samtyckte till en intervju. Innan intervjuerna genomfördes 

funderade jag noga på vilka frågor som skulle formuleras för att få fram relevant 

empirisk material till uppsatsen. Jag började skriva på en intervjuguide som jag sedan 

utgick efter under intervjuerna med respondenterna.  

 

Intervjun med en av respondenterna genomfördes i respondentens hem, med 

intervjupersonens samtycke. Tre av intervjuerna genomfördes ute efter att fått deras 

godkännande till att ställa upp på en intervju. Respondenten som nyligen flyttat ifrån 
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området kontaktades via telefon och intervjun genomfördes direkt via telefon.  Även 

Leif Olsson togs kontakt via telefon och intervjun tog plats på hans arbetsplats. 

 

Inför varje intervju med samtliga respondenter frågades om intervjupersonernas tillstånd 

om att få spela in intervjuerna, vilket samtliga respondenter samtyckte till. Valentine 

(2005: 123) skriver att en fördel med att spela in intervjuer är att forskaren lättare kan 

koncentrera sig på intervjun, utan att känna press från att föra anteckningar på det som 

sägs under intervjun. Detta ger forskaren och intervjupersonen möjlighet att ha en 

vanlig konversation, utan att pausa eller prata sakta för att hänga med när man för 

anteckningar. Kvalitativa forskare brukar spela in intervjuerna för att sedan transkribera 

innehållet (Bryman 2011: 420). Det här är enligt Bryman (ibid.) viktigt för en detaljerad 

analys av det empiriska materialet. Vid bara anteckningar är det lätt att man missar 

speciella uttryck eller kommentarer (ibid.). En annan fördel med att spela in intervjuer 

enligt Crang (2005: 124) är att man kan gå igenom intervjupersonens svar fler gånger 

om. Bryman (2011: 428) påpekar även att man lätt kan bli distraherad av att bara föra 

anteckningar på det som sägs under intervjun. Att spela in intervjuerna underlättade 

mycket, då all information som uppgavs troligen inte hade kommit med om jag bara 

förde anteckningar. Det hade även blivit jobbigt att föra anteckningar, speciellt eftersom 

några av intervjuerna genomfördes ute. Varje intervju varade mellan 5 minuter och 40 

minuter lång och alla intervjuer spelades in med en mobiltelefon.  

 

3.6 Datahantering och analys  

Vid datahanteringen har jag valt att transkribera samtliga intervjuer. Kitchin och Martin 

(2000: 236) skriver att den lättaste strategin till att transkribera datamaterialet är att 

transkribera all datamaterial på ett enda manus, det vill säga som en hel text. Kitchin 

och Martin (2000) påpekar att en fördel med detta är det går att läsa hela utskriften av 

datamaterialet som en sammanhängande text. Jag valde att använda mig av denna 

strategi vid transkribering, för att utskrifterna av intervjuerna skulle bli lätta att läsa 

efter transkriberingen. Bryman (2011: 429-431) skriver att nackdelen med att skriva ut 

intervjuerna är att det är process som är mycket tidskrävande. Det tar ungefär 5 eller 6 

timmar att skriva ut en timmes intervju, vilket blir en hel del papper att gå igenom under 

analysen av innehållet (ibid.). Jag har valt att transkribera intervjuerna nästan helt 

ordagrant av det intervjupersonen har sagt. Jag har skippat vissa saker som 
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respondenterna har sagt som inte alls ansågs tillhöra ämnet, eftersom det inte var 

relevant till studien. 

 

Enligt Crang (2005) börjar de flesta forskare med att gå igenom datamaterialet en 

mening i taget, för att försöka få en uppfattning om vad varje mening betyder. Första 

steget av analysarbetet börjades med att gå igenom hela utskriften av intervjuerna, för 

att få en bättre uppfattning om vad varje intervjuperson menade. Det är viktigt att sakta 

och noggrant gå igenom materialet, och skriva ner olika idéer som dyker upp vid 

genomläsning av materialet (ibid.) Detta är viktigt då det finns en risk att man har 

missat något vid genomförandet av intervjuerna (ibid.). Samtidigt som jag läste igenom 

materialet skrev jag ner idéer som dök upp, för att inte missa något. Enligt Kitchin och 

Tate (2000: 234) kan man dela upp materialet i olika delar och sedan ordna de olika 

delarna i kategorier eller grupper.  När jag läste genom utskriften av materialet skapades 

en helhetsbild av intervjupersoneras svar. De delar som var mest relevanta i texten 

ströks under utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det som ansetts varit det 

viktigaste av intervjupersonernas uttalanden delades in i olika delar. Dessa delar 

placerade sedan i olika kategorier, precis som Kitchin och Tate (2000) nämnde. 

Kategorierna valdes i förhand, innan genomläsning av materialet såsom ”svenskföddas 

syn på etnisk boendesegregation”, ”förändring i Kungshall” och ”kulturella skillnader, 

kulturrasism och synen på ”den andre”. Analysen av materialet har analyserats med 

hjälp av postkolonial teori. Vid genomläsning av utskrifterna av intervjuerna letades 

samband mellan intervjupersonernas uttalanden och den postkoloniala teorin.  Genom 

att dela in materialet i olika kategorier ser man vilka delar som är viktiga, och om det 

finns eventuella likheter eller skillnader mellan intervjupersonernas svar (ibid: 234-

235). Materialet lästes även igenom några gånger för att se om det finns eventuella 

samband mellan intervjupersonernas svar, och sedan jämfördes svaren med varandra. 

Jag har också valt ut olika citat som ansågs vara lämpliga till uppsatsen utifrån 

intervjupersonernas uttalanden. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet används inte på samma sätt i en kvalitativ studie som vid en 

kvantitativ studie (Bryman 2011). Det finns en tveksamhet och osäkerhet om att 

tillämpa validitet och reliabilitet på kvalitativa undersökningar. Detta för att dessa 

begrepp utgår från att det är möjligt till att komma fram till en absolut sanning av den 



  

 

20 

 

sociala verkligheten (ibid.). Detta stämmer oftast inte utan det kan finnas flera olika 

beskrivningar av den sociala verkligheten (ibid.). Bryman (2011: 353) beskriver istället 

två andra kriterier vid bedömningar av kvalitativa undersökningar och det är 

tillförlitlighet och äkthet. Jag har valt att använda mig av dessa begrepp samt 

delkriterierna trovärdighet och pålitlighet för att diskutera kvaliteten för min studie.  

 

Pålitlighet i en kvalitativ studie innebär att för att kunna bedöma att en undersökning är 

pålitligt ska man på ett fullständigt sätt redogöra för alla faser av studiens 

forskningsprocess (ibid.). Som exempelsvis val av undersökningspersoner, 

problemformulering och så vidare (Bryman 2011: 355). Jag anser att jag skapar en 

pålitlighet och trovärdighet genom att noga redogöra för hur jag har gått tillväga med 

studien, så att den som läser kan tolka studien som trovärdig.  

 

3.8 Subjektivitet, forskning och metodkritik  

Holme och Solvang (1997) påpekar att det är omöjligt att inte vara subjektiv i en 

forskningsundersökning. ”There might also be problems relating to a greater likelihood 

of interviewer bias introduced through prompting and question phrasing” (Kitchin och 

Tate 2000: 219). Bryman (2011) antyder att forskarens värderingar kan påverka 

genomförandet av undersökningen. Jag har försökt under intervjuerna att vara så 

objektiv som möjligt, men jag är medveten om att mina personliga värderingar kan ha 

kommit fram och påverkat resultaten. Då jag själv bor i området och känner det bra, var 

det svårt att inte hålla med om vissa uttalanden som framkom. Eftersom jag redan har 

åsikter om både undersökningen och området, kan detta också ha påverkat resultaten. 

Då jag har bott i området före och efter flyktingförläggningens placering hade jag redan 

innan undersökningen en uppfattning om själva området och flyktingarna. Denna 

subjektivitet kan man dock inte undkomma – däremot är öppenhet och reflektion om 

egen position och subjektivitet otroligt viktigt. 

 

Jag valde att inte intervjua någon jag känner, då jag anser att det hade påverkat svaren 

på mina frågor. Men jag är medveten om att svaren på intervjufrågorna även kan ha 

påverkats av att välja okända personer, då vissa frågor kan uppfattas som känsliga, 

såsom frågor om främlingsfientlighet. Vilket kan leda till att de inte är tillräckligt öppna 
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mot mig. Men samtliga respondenter var väldigt öppna med mig och jag kände inte att 

de höll tillbaka med information.  

 

En av intervjuerna varade i fem minuter, vilket jag är medveten om att det är lite för 

kort tid för semistrukturerade intervjuer. Det blev kortare svar och inte lika djupgående, 

men jag fick all den information som behövdes, och ser det som relevant data. Något 

som jag kommer ha i åtanke till i framtiden är att fråga respondenterna om att boka en 

tid för intervju innan, så att intervjun inte behöver avbrytas tidigare på grund av diverse 

distraktioner. Under intervjuerna nämnde jag till samtliga respondenter som bor samt 

till respondenten som har bott i Kungshall att de får vara anonyma, vilket alla gick med 

på.  Leif Olsson frågades också om han ville vara anonym eller inte, men han samtyckte 

till att jag kunde skriva hans och bostadsbolagets namn i uppsatsen.  

 

En av intervjuerna genomfördes via telefon. Enligt Bryman (2011: 432) finns det vissa 

fördelar med en telefonintervju. En av fördelarna är att det ibland kan vara lättare att 

ställa vissa frågor som kan upplevas som känsliga, eftersom forskaren och 

intervjupersonen inte är fysiskt nära varandra (ibid.). Detta var också något jag 

upplevde under telefonintervjun. Jag kände att det var mycket lättare att ställa vissa 

frågor som kan upplevas som känsliga att ställa till respondenten via telefon. Jag 

upplevde att intervjupersonen var öppen mot mig och höll inte tillbaka med information. 

Jag upplevde också att jag hade mer kontroll över intervjun. En nackdel med 

telefonintervjuer är att det inte går att se hur intervjupersonen reagerar på 

intervjufrågorna, såsom intervjupersonens gester eller ansiktsuttryck (ibid: 433). Detta 

kan vara viktigt för forskaren, för att få information om exempelsvis obehag eller 

förvirring som kan uppstå av intervjufrågorna (ibid.). 

 

Intervjuer som utförs i intervjupersonernas egna ”territorium”, såsom exempelsvis i 

deras hem, kan underlätta så att konversationen känns mer avslappnad (Valentine 2005). 

Intervjun som genomfördes i en av respondenternas hem kändes mer avslappnad anser 

jag jämfört med de intervjuer som genomfördes ute. Jag upplevde även att respondenten 

kände sig mer bekväm i situationen och öppnade sig mer för mig. Samma sak med 

intervjun som genomfördes i Leif Olssons arbetsplats, detta känner jag också kan ha 

bidragit till att han kände sig mer bekväm i situationen. De intervjuer som genomfördes 

ute var jobbiga att genomföra. Jag ansåg att störningsmoment såsom bilar eller andra 



  

 

22 

 

människor runt om kring påverkade intervjuerna lite, eftersom det gjorde det svårare att 

koncentrera sig på intervjuerna. Men en fördel med att intervjuerna genomfördes ute är 

att jag fick tag på personer som annars hade varit svåra att få tag på.  

 

Jag anser att jag hade kunnat intervjua andra fastighetsägare i Kungshall för att få en 

djupare informationskälla. Det hade även varit bra att ha dokumentanalys som kan 

stödja vissa svar från intervjuerna. Därför kommer jag att avsluta denna uppsats med 

personliga reflektioner, där jag använder mig själv som referens till vissa svar som kom 

upp på  intervjuerna. Som jag skrivit innan bor jag själv i området och har därmed en 

egen uppfattning av området. Jag kan sätta mig själv in i intervjupersonernas 

uppfattningar och åsikter kring situationen i Kungshall.  

 

3.9 Etiska aspekter  

Enligt vetenskapsrådet finns det fyra forskningsetiska huvudkrav som man som forskare 

ska utgå ifrån och det är: samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera intervjupersonerna om studiens syfte samt att deras deltagande i 

studien är frivilligt (ibid.). Informationen ska också innehålla alla de delar i studien som 

kan tänkas påverka deras villighet till att medverka i studien (ibid.). Innan varje intervju 

informerades varje intervjuperson om syftet med uppsatsen och att deras medverkande i 

studien inte är ett krav. Det framfördes även vid varje intervju med samtliga 

intervjupersoner om intervjuerna fick spelas in med mobiltelefonen och hur lång tid 

varje intervju skulle beräknas ta. 

 

Samtyckeskravet innebär att varje intervjuperson själv har rätt att bestämma om de vill 

medverka i undersökningen och att intervjupersonen kan när som avbryta intervjun om 

intervjupersonen vill det (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga intervjupersoner 

informerades om detta och alla samtyckte till att medverka i studien. Bryman (2011) 

redogör för hur viktigt det är att få ett godkännande och samtyckte av personerna som 

deltar i studien; Personerna som deltar i undersökningen ska frivilligt lämna sitt 

samtycke. Konfidentialitetskravet innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009: 88) att de 

privata data som kan identifiera intervjupersonerna inte får avslöjas. Intervjupersonerna 

måste godkänna att den identifierbara informationen lämnas ut (ibid.).   
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Enlig vetenskapsrådet (2002) ska alla uppgifter om alla intervjupersoner ges största 

möjliga konfidentialitet så att obehöriga inte ska få ta del av informationen. Därför 

informerades varje intervjuperson om att inspelningen av intervjuerna kommer att 

raderas när uppsatsen är färdig. Jag informerade även samtliga respondenter att ingen 

förutom jag kommer att ta del av inspelningen. Nyttjandekravet innebär enligt 

vetenskapsrådet (2002) att det insamlade informationen vid varje intervju inte får 

användas till något annat än till forskningsändamål, vilket jag informerade varje 

intervjuperson om. 

 

4. Resultatredovisning  

Här nedan redovisas resultatet från de semistrukturerade intervjuerna, med 

intervjupersonerna som bor i Kungshall och intervjupersonen som har flyttat ifrån 

Kungshall, samt Leif Olsson som jobbar på Nybro bostads AB. I resultatredovisningen 

kommer resultaten från intervjupersonerna som bor i Kungshall att presenteras genom 

att referera till dem som respondent 1, 2, 3 och 4 och intervjupersonen som har flyttat 

ifrån området kommer att refereras som respondent 5.  

 

4.1 Intervju med boenden i Kungshall och Leif Olsson 

En av de första frågorna jag började med att ställa respondenterna som bor i Kungshall 

var: Vad anser ni om att flyktingförläggningen har placerats i Kungshall? (se bilaga 1). 

Samtliga respondenter förklarade att de inte tyckte om placeringen av 

flyktingförläggningen i Kungshall. Respondent 1 tyckte att det var bra som det var förut 

och uttryckte det så här: ”… man ser hur det slängs skräp och vad det ser ut här, det 

börjar ju förslummas här, jag är helt emot det”. Respondent 2 menar att det var lite 

dumt att placera flyktingarna just i Kungshall eftersom att det är ett familjeområde. 

Personen påpekar att det hade varit bättre att placera flyktingarna utanför Nybro, lite 

mer utspritt. Respondent 3 anser det är dåligt att det har placerats en flyktingförläggning 

i Kungshall eftersom att det är för många flytkingar, och att flyktingarna smutsar ner 

området och har andra regler. Respondent 4 uttryckte det så här: ”Jag tycker det om jag 

ska vara ärlig är det för koncentrerat på ett ställe, det blir för mycket. Det är för många 

flyktingar, det hade varit bättre om det hade varit utspritt”. Respondent 1, 2 och 4 

påpekade att flyktingarna borde ha placerats mer utspritt över Nybro.  
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På min fråga om respondenterna tyckte att Kungshall hade förändrats något sen det 

placerades en flyktingförläggning i Kungshall ansåg alla fem respondenter att 

Kungshall har förändrats. Alla fem respondenter svarade att det har blivit mer skräpigt, 

stökigt och mycket mer gap och skrik. Respondent 1 påpekar att personen inte är säker 

om det bara är flyktingarna som för oljud, men upplever att det har blivit mycket värre 

sedan flyktingarna kom till Kungshall. Personen uppger även att det är sämre utemiljö 

och upplever överlag att hela Nybro har förändrats till det sämre. Respondent 2 

förklarar att de är mer högljudda och att det är mycket liv sent på kvällar och nätter, och 

att det är sådana här saker som folk irriterar sig mycket på. Respondent 3 menar att det 

är mer kastat och sönderslaget glas och påpekar att hen inte vet vem det är som gör det, 

men upplever att det har blivit mer sen flyktingarna kom till Kungshall. Respondenten 

förklarar vidare att flyktingarna inte har samma regler som vi har här i Sverige och 

menar att: ”Vi ska cykla med hjälm och vi ska ha det, vi ska ha lyse, men de behöver 

inget sådant, de har inga regler och polisen gör inget åt det”. Personen tycker även att 

man borde informera flyktingarna när dem kommer hit om vilka regler som gäller här. 

Respondent 4 antyder att man måste gå ut och tala om och säga vad gränserna går, att 

man inte kan slänga skräp överallt. Hen förklarar vidare att utemiljön har försämrats 

eftersom det har blivit skräpigare. Personen säger även att man måste sätta riktlinjer att 

så här gäller det här, och att flyktingarna inte ska tro att man kan göra precis hur som 

helst. ”Det är ju sådant de ska lära dem först när dem kommer hit, för det är ju sådant 

som retar folk” (Respondent 1, 2014-11-25). Respondent 5 har nyligen flyttat ifrån 

Kungshall och personen beskriver så här om varför hen flyttade:  

 

”På grund av det blev stökigt och många av flyktingarna sprang efter 

min hund och skulle på hunden. Vad ska man säga, det blev stökigt, 

brandalarmet gick jämnt… Det blev mer gapigt och skrikigt, mycket 

liv och stök. Jag hade innan jag flyttade bott där i fyra år och innan 

har jag trivts jättebra i Kungshall… Jag har aldrig upplevt att det har 

varit så här som det är nu i Kungshall”.(Respondent 5, 2014-11-28) 

 

Respondent 5 uppger att Kungshall har blivit värre sen flyktingarna kom dit och menar 

att problemet är att flyktingarna inte är integrerade. Personen anser att de skulle behöva 

någonting att göra och inte bara gå där, för att det är det som ställer till problem. Hen 
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förklarar vidare att det blir synd om dem som faktiskt sköter sig, för att det drabbar även 

dem. Det blir att man drar alla över en kam, vilket är jättetråkigt anser personen.  

 

Respondent 1 förklarar att folk personen har pratat med säger att de inte vågar gå ut om 

kvällarna. Personen förklarar vidare att en bekant till hen är rädd att gå hem om 

kvällarna när personen slutar sitt jobb efter elva, och personen har aldrig varit rädd 

innan för att gå hem om kvällarna. Respondent 4 upplever också att det är lite otäckt när 

respondenten ska gå ut med sin hund om kvällarna eftersom det man ser när man går ut 

är två gäng. Dessa gäng möts enligt respondenten och respondenten upplever det som 

otäckt. Samtliga fem respondenter som intervjuades känner någon som har flyttat eller 

tänkt flytta på grund av flyktingförläggningen. Respondent 2 uppger att några bekanta 

till hen har velat flytta ifrån Kungshall på grund av otrygghet bland annat. Personen 

uppger även att en vän till hen har flyttat ifrån Kungshall. Personen respondent 2 pratar 

om tyckte det var otäckt att bo i området, på grund av att personen var ensam och bodde 

på bottenvåningen, och vågade inte riktigt ha öppet. Enligt Olsson får inte 

bostadsbolaget alltid reda på anledningen till varför folk flyttar, men uppger att dem har 

haft några stycken som har uppgivit att dem har flyttat på grund av 

flyktingförläggningen, där anledningen har varit kulturkrockar. ”Det vore ju rätt 

märkligt om det inte gjorde… Det är ju en del kulturella krockar, det är det ju” (Olsson 

2014-11-25). Respondent 2 och 3 har själva funderat på att flytta ifrån Kungshall. Men 

respondent 2 förklarar att respondenten inte har gjort det på grund av att personen har 

övrig familj som bor i Kungshall. På min fråga till respondent 3 och respondent 1 om 

anledningen till att folk flyttar kan bero på kulturella skillnader förklarar respondent 3 

att: ”Ja, på grund av kulturella skillnader kan man säga, för allting handlar om 

kulturkrockar för dem är van att bete sig så och det är inte vi och dem är van att föra liv 

och det är inte vi”. Respondent 1 menar att en vän till hen flyttade på grund av att 

personen inte orkade med sådant liv som fanns i Kungshall och förklarar vidare att: 

”Det är ju stora kulturkrockar mellan muslimer och oss lite om man säger det, deras 

seder och så vidare”. Respondent 4 förklarar att personen känner två eller tre personer 

som har flyttat ifrån Kungshall, och förklarar vidare att deras argument i stort sett var 

flyktingförläggningen: ”Det är mest att dem är högljudda och det här med 

kulturkrockar”. 
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På frågan om respondenterna har upplevt att det finns en kulturrasism i Kungshall bland 

svenskar gentemot flyktingarna, svarar respondent 1, 2 och 3 att de upplever att det 

finns en kulturrasism bland svenskar. Men respondent 1 och 2 påpekar att det inte bara 

finns det bland svenskar, utan att det även gör det bland invandrare. Respondent 4 

kunde inte svara riktigt på om det finns en kulturrasism i Kungshall bland svenskar. 

Men personen förklarar att om inget annat kommer det att leda till en kulturrasism i 

framtiden, och respondent 1 uppger att folk är nog lite rädda för det okända. Respondent 

5 antyder att respondenten inte har hört något om kulturraism utan: ”det är mer 

irritation, att det är stökigt och så vidare”, som personen upplever bland folk. När jag 

frågade respondent 1 och 4 om kulturrasism kan vara en orsak till att folk flyttar ifrån 

Kungshall, förklarar respondenterna att det kan vara en orsak till det. Respondent 1 

påpekar att det är speciellt den äldre generationen som förmodligen kommer att 

distansera sig mest. Respondent 3 förklarar att flyktingarna är mer högljudda och att: 

”då går ju svenskarna bort”. Respondent 4 påpekar att flyktingförläggningen har 

påverkat boendesegregationen mellan flyktingar/invandare och svenskar: ”du vet det 

behöver ju bara till exempel ta Kungshall som har dåligt rykte och så kommer dem hit”. 

Respondent 3 anseratt de t är en boendesegregation mellan flyktingar/invandrare och 

svenskar. Personen förklarar vidare att det är för stora koncentrationer av invandrare på 

ett ställe. Som skrivits tidigare har även respondent 3 funderat på att flytta: 

”Jag har själv funderat på att flytta, för jag fick ju på mig ett helt 

gäng på mig där uppe för dem skulle sno en skylt och det var ett jävla 

liv och sen gick det en vecka och så var min cykel försvunnen. Men 

jag ska inte säga att det är just dem, men jag har bott här i många år 

och min cykel det var inte världens finaste och den har aldrig blivit 

snodd, så det tog jag lite personligt… Dem kör ju sitt race och håller 

ihop” (Respondent 3, 2014-11-26)  

 

Olsson upplever inte att det är några större problem i Kungshall jämfört med de olika 

stadsdelarna i Nybro. Olsson anser även att det inte är mer problem i Kungshall än i 

centrum. ”Det sitter en stämpel i pannan på många Nybrobor och det kan mycket väl 

bero på att dem aldrig har varit i Kungshall” (Olsson, 2014-11-25). 

 

På frågan om det är ojämnt fördelat mellan invandrare och svenskfödda i Kungshall 

svarade respondent 1, 3,4 och 5 att de anser att det bor mer invandrare i Kungshall. 
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Respondent 4 påpekar att det i stort sett inte bor några invandrare i andra områden i 

Nybro. Personen förklarar också att det alltid har bott många invandrare i Kungshall, 

men att det märks mera nu. Personen förklarar vidare att det inte blir bra när det är för 

koncentrerat: ”så mycket folk på ett ställe, det blir inte bra”. Respondent 2 påpekar att 

hen inte har tänkt på om det bor fler invandare i Kungshall, eftersom respondenten är 

van och bo i Kungshall. Men förklarar att det bor mer invandrare i Kungshall än vad det 

gör i andra områden i Nybro, och respondent 3 förklarar att det är mest invandrare som 

syns i Kungshall. Leif Olsson påpekar att det är en övervägande del invandrare som bor 

i Kungshall. Respondent 1 anser att det bor många invandrare i Kungshall, och att det 

finns jättebra folk som bor i respondentens trapphus. Men personen förklarar att många 

av dessa invandrare är som svenskar för att de kom hit på 60-talet. De har integrerats i 

samhället antyder respondent 1, och tänker därför inte på att dem är invandrare. 

Personen påpekar även att man inte ska skilja på folk och folk, men att de invandrare 

hen känner är dock européer. Personen antyder även att de bodde i ett civiliserat land 

innan dem kom till Sverige, och förklarar även att personen tror att det så många tänker.  

 

Respondent 4 anser att man måste informera om vilka regler som gäller i Sverige, så att 

det inte blir några kulturkrockar, och att flyktingarna ska kunna integreras i samhället. 

Respondent 4 förklarar vidare att folk reagerar på det att man ser hur flyktingarna beter 

sig och sen får dem en stämpel på sig på grund av deras beteende. ”Man måste komma 

in i samhället, man kan inte tro att man kan leva här som man gör i deras hemländer, 

man kan inte leva så här” (Respondent 4, 2014-11-27). Respondent 3 säger liknande att 

man måste informera flyktingarna när dem kommer hit om vilka regler som gäller här. 

Respondent 5 förklarar att om flyktingarna hade varit integrerade hade man inte känt så 

som man gör nu, att det hade varit annorlunda då. Personen påpekar att flyktingarna: 

”… inte tänker så som vi gör, dem har inte levt på ett sånt sätt som vi gör här och då 

blir det ett problem”. Hen förklarar även att flyktingarna skulle behövt veta vad som 

gäller i Sverige, och informera dem om det. Både respondent 1, 4 och 5 uppger att 

brandalarmet går jämnt vid flyktingförläggningen i Kungshall. Respondent 1 påpekar att 

flyktingarna inte tar någon hänsyn till andra. Personen förklarar att även fast 

flyktingarna har blivit informerade om att man inte får röka i rummen för att då går 

brandalarmet, så fortsätter man att röka. Hen påpekar också att brandkåren kostar 

mycket varje gång brandkåren kommer, som kommer att betalas via skattepengarna. Det 

är sådana här saker som folk stör sig mycket på, antyder personen, och förklarar att det 
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är alltid det dåliga sakerna som märks. Respondent 2 påpekar att respondenten upplever 

en kulturrasism i Kungshall, men att hen inte har upplevt det tidigare, utan det har blivit 

mer nu. 

 

”Man måste ta itu med dem här grejerna, annars får man aldrig tillbaka någon tillit till 

dem här som är här. Och det är många gånger det här som skapar den här rasismen… 

främlingsfientlighet skapas av den grejen”. (Respondent 4, 2014-11-27) 

 

Respondent 4 påpekar att vissa flyktingar är jättetrevliga, men att det är dem som inte 

vill anpassa sig i samhället som märks och förstör för hela kåren. Personen förklarar 

vidare att respondenten hör folk som säger att Kungshall har blivit sämre och sämre, 

och påpekar att det är nedslående att säga att man bor i Kungshall. ”Myndigheterna 

måste göra något och inte bara säga där uppe händer det inget, det är lugnt och tryggt. 

Man måste upp hit och se hur verkligenheten är” (Respondent 4, 2014-11-27). Enligt 

respondent 4 har ryktet förvärrats på grund av flyktingarna och påpekar att i stort sett att 

kommer det bli så att folk kommer att vara rädda för att flytta till Kungshall. Personen 

förklarar vidare att småningom kommer Kungshall att bli som Rosengård i Malmö och 

andra förorter i Sverige. Hen upplever även att det hade varit bättre om man hade 

placerat flyktingarna lite mer blandat i andra områden, annars ”blir det den här 

koncentrationen”, påpekar personen. Respondent 2 anser också att det är väldigt 

koncentrerat med flyktingförläggningen i Kungshall. 

 

Olsson är rädd att flyktingarna kommer att ge Kungshall ett dåligt rykte: ”Vi är rädda 

att asylboendet ska ge Kungshall en dålig stämpel, eftersom vi har jobbat upp 

området”. Men Olsson påpekar att han inte tror att folk kommer att undvika att flytta 

till Kungshall. Olsson förklarar vidare att de lägenheter som dem lägger ut och får 

uppsagda, att det är många svenskar som söker dem lägenheterna, främst för att det är 

ett barnvänligt område.  Enligt respondent 1 kommer folk att flytta ifrån Kungshall, men 

att folk som bor kvar i Kungshall gör det på grund av att det är billigare lägenheter i 

Kungshall. Respondenten säger liknande som respondent 4 att Kungshall kommer 

småningom att bli som Rosengård i Malmö eller Södertälje i Stockholm. Respondent 1 

anser också att det är helt fel att placera flyktingarna på ett ställe och uppger att folk inte 

vill bo i Kungshall när invandrare samlas på ett ställe. Personen påpekar även att 

integrationen blir mycket bättre för flyktingarna om dem placeras på olika ställen. 
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Respondent 4 anser att man får vara lite försiktig med att placera för många flyktingar 

på ett och samma ställe.  

 

På min fråga till respondent 4 om det har skapats klyftor sen flyktingarna kom till 

Kungshall i ”vi” och ”dem”, förklarar personen att det redan i och med 

flyktingförläggningen exiserar klyftor mellan invandrare och svenskar. Hen förklarar 

vidare att ”vi” och ”dem” tankesättet kommer att öka. Respondent 5 påpekar att risken 

är stor att det skapas klyftor i ”vi” och ”dem”, och respondent 3 anser att det har skapats 

klyftor mellan invandrare och svenskar. Respondent 1 antyder att det är den äldre 

generationen som kommer att distansera sig mest. Respondent 2 förklarar att personen 

inte har upplevt att det är några grupperingar mellan svenskar och invandrare, och anser 

att det har funkat jättebra mellan invandrare och svenskar. Men påpekar att det har blivit 

en uppdelning mellan Kungshall och flyktingarna som bor i flyktingförläggningen.  

”För att samhället ska kunna fungera så tror jag att man inte kan 

komma och tro att man ska driva sitt samhälle i en annan värld, som i 

ett annat land, det går nog inte. Då är det mer eller mindre som att 

man ockuperat samhället. Då blir det mer eller mindre ”vi” och 

”dem”… då många redan nu har flyttat från Kungshall… Man måste 

också placera flyktingarna i andra bostäder, i finare områden där det 

inte finns en enda utlänning, det är det många svenskar också 

reagerar på” (Respondent 4, 2014-11-27). 
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5. Analys   

5.1 Synen på etnisk boendesegregation i Kungshall  

Begreppet postkolonialism syftar på att det kolonialistiska tänkandet fortfarande präglar 

världen och våra samhällen än idag, främst genom etnisk segregation och stereotypa 

föreställningar om ”de andra” (Hammarén & Johansson 2009: 104). Enligt Molina 

(2008: 53) innebär begreppet segregation vanligen en ”inre differentiering i staden”, en 

geografisk uppdelning mellan olika befolkningsgrupper. Begreppet segregation används 

ofta till att förklara boendesegregation. Respondent 1, 3, 4 och 5 tycker att det är ojämnt 

fördelat mellan invandrare och svenskar, där de svarade att de upplever att det bor mer 

invandrare i Kungshall än vad det gör i andra bostadsområden. Respondent 3 upplevde 

att det är mestadels invandrare som syns i Kungshall. Även Olsson ansåg att det bor en 

övervägande del av invandrare i Kungshall. Respondent 2 har inte tänkt på om det bor 

fler invandrare i Kungshall, men påpekade att det bor fler invandrare i Kungshall 

jämfört med andra områden i Nybro. Respondent 4 uppgav att flyktingförläggningen 

har påverkat boendesegregationen mellan flyktingar/invandare och svenskar, och 

påpekade att det är för koncentrerat med flyktingar. Respondent 4 uppgav även att det i 

stort sett alltid har bott många invandrare i Kungshall, men att det syns mer nu i och 

med flyktingförläggningen. Respondent 3 förklarade också att intervjupersonen tyckte 

att det är en boendesegregation mellan flyktingar/invandrare och svenskar samt att det 

är för stora koncentrationer av invandrare på ett ställe. Även respondent 2 påpekade att 

det är för koncentrerat med flyktingförläggningen i Kungshall.  

 

Respondent 1, 2 och 4 ansåg att flyktingarna borde ha placerats mer utspritt över Nybro 

och inte enbart på en plats. Samtliga 5 respondenter som intervjuades påpekade att de 

antingen känner några som har flyttat eller funderat att flytta ifrån Kungshall. 

Respondent 2 och 3 har själva funderat på att flytta ifrån området. Även Olsson uppgav 

att det är några stycken som har flyttat ifrån Kungshall på grund av 

flyktingförläggningen. Detta instämmer också med litteraturen var t.ex. Andersson 

(1997) beskriver hur svenskar flyttar ifrån bostadsområden, när det blir stora 

koncentrationer av invandrare. Detta gäller främst om det är invandrare som kommer 

ifrån utomeuropeiska länder (Andersson 1997). Respondent 1antydde att det bor många 

invandrare i Kungshall, men de invandrare personen känner är dock européer och 

kommer från civiliserade länder. Personen förklarade också att de invandrare hen 
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känner är som svenskar för att de är integrerade i samhället. Personen förklarade att det 

är många som tänker såsom respondenten gör. Respondent 5 påpekar även detta, att 

problemet med flyktingarna är att de inte är integrerade i samhället. Men Deborah 

Phillips (2010) beskriver i sin artikel att det är svårt för etniska minoriteter att integreras 

i samhället, när personer med utländsk bakgrund representeras som ”outsiders” i 

västeuropeiska samhällen. Detta gäller speciellt muslimska minoriteter som framställs 

som ”alien others” (ibid.). Därför använder Molina (1997) begreppet rasifiering för att 

beskriva den etniska boendesegregationen. Molina (1997) skriver liknande som 

Andersson (1997) att det är endast vissa etniska grupper, främst icke-européer som står 

för de mest tydligaste segregerade mönstren bland invandrare. De Los Reyes och 

Molina (2005) beskriver att det till och med finns forskning som visar på att det finns en 

etnisk rangordning. Människor kategoriseras utifrån etnicitet, vilket icke-europeiska 

länder, främst muslimska länder ligger längst ner i den sociala hierarkin (ibid.). 

 

Respondent 1 uppgav att folk inte vill bo kvar när invandrare samlas på ett och samma 

ställe. Som Bråmå (2006) beskriver i sin artikel att en undersökning hon gjorde, visade 

att svenskar flyttade ifrån invandrartäta områden, vilket skapade en allt större 

boendesegregation mellan invandrare och svenskar. Även Musterd (2003) beskriver i 

sin artikel om ”white flight, att majoritetsbefolkningen flyttar ifrån invandrartäta 

områden. Respondent 3 påpekade att flyktingarna är mer högljudda, vilket enligt 

personen leder till att svenskar flyttar. Enligt De Los Reyes och Molina (2005) baseras 

de skilda och uppdelade boendemönstren på föreställningar om olikheter.  

 

5.2 Förändring i Kungshall 

Samtliga respondenter som bor i Kungshall samt respondenten som har flyttat ifrån 

området upplevde en förändring i Kungshall efter placeringen av flyktingförläggningen. 

Respondenterna upplevde området som mer stökigt, skräpigt och mer högljutt. 

Respondent 2 upplevde mycket mer liv sent på kvällar och nätter, och påpekade även att 

det är sådana saker som folk irriterar sig på. Respondent 5 flyttade ifrån Kungshall på 

grund av bland annat de ovan nämnda sakerna, och respondent 1 förklarade att hen 

upplevde att hela området har förslummats. Både respondent 1 och 2 antydde att 

Kungshall kommer småningom att bli som Rosengård och andra förorter i Sverige. 

Detta påstående av respondent 1 och 2 kan tas som ett exempel på vad Molina (1997) 

pratar om, att även själva bostadsområdet görs till ett objekt och stigmatiseras. Enligt 
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respondent 4 kommer det i framtiden att leda till att folk kommer att vara rädda för att 

flytta till Kungshall, vilket även respondent 1 upplevde, att folk småningom kommer att 

flytta ifrån Kungshall. Respondent 1 förklarade även att folk inte vill bo kvar när 

invandrare är samlade på en plats. Detta kan man hänvisa till Molina (1997) som pratar 

som att bostadsområdet även stigmatiseras till att bli ett ”problem”. Bostadsområdet ses 

därmed som avvikande och en geografisk gräns dras mellan ”vi” och ”dem” (ibid.). 

Men Olsson påpekade dock att han inte tror att folk kommer att undvika att flytta till 

Kungshall. Han förklarade även att det är många svenskar som söker de lägenheter som 

fastighetsbolaget lägger ut och får uppsagda. Dock visade Åsas (2006) undersökning att 

svenskfödda genom att studera deras förflyttningsmönster, har undvikit att flytta till 

områden som är, eller håller på att bli områden med stora koncentrationer av invandrare.  

 

Respondent 4 upplevde att Kungshalls rykte har förvärrats i och med 

flyktingförläggningen. Detta kan hänvisas till Musterd (2003) som förklarar att stora 

koncentrationer upplevs bidra till en negativ bild för dessa bostadsområden. Enligt 

Andersson (1997) anses bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet som 

”problemområden”. Detta påpekar även Phillips (2010) är vanligt i många europeiska 

länder, att invandrartätaområden upplevs som ”problemområden”. Dock förklarade 

Olsson att det inte är mer problem i Kungshall än till exempel i centrum. Men Olsson 

påpekade dock att Nybro bostads AB är rädda att flyktingförläggningen kommer att ge 

Kungshall ett dåligt rykte. Detta eftersom fastighetsbolaget har arbetat upp Kungshall. 

Enligt respondent 4 har personen även hört andra som upplever Kungshall som sämre, 

och påpekade även att det är nedslående att säga att man bor i Kungshall. Även 

respondent 1 antydde att Kungshall har försämrats sen flyktingarna placerades i 

Kungshall. Men enligt Molina (1997) klassas området många gånger utan några som 

helst kunskap om själva området. Dock nämnde respondent 1, 2 och 4 att det har blivit 

otryggt i Kungshall. Respondent 2 påpekade dessutom att respondenten känner några 

stycken som har velat flytta på grund av bland annat otrygghet i området. 

 

5.3 Kulturella skillnader, kulturrasism och synen på ”den andre” 

Den postkoloniala teorin syftar på att det är den koloniala historien som legat till grund 

för de föreställningar människor har om kulturella skillnader (Askerdal 2007). Denna 

koloniala mentalitet ligger bakom dagens kulturrasism (De Los Reyes, Molina & 

Mulinari 2005). Som skrivit innan känner samtliga respondenter som bor i Kungshall 
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samt respondenten som flyttat, antingen någon som ska flytta, eller planerat att flytta, på 

grund av flyktingförläggningen. Olsson förklarade även att fastighetsbolaget har haft 

några stycken som har uppgivit att dem har velat flytta på grund av 

flyktingförläggningen, där en anledning har varit kulturella krockar. Detta instämmer 

med det Andersson (1997) beskriver, att den etniska boendesegregationen i många 

länder anses ha kulturella förklaringar. Även respondent 3 uppgav att respondenten 

ansåg att anledningen till att folk flyttar beror på kulturella skillnader. Personen 

förklarade att allt handlar om kulturkrockar, eftersom att flyktingarna är vana att bete 

sig på ett visst sätt som svenskar inte är vana vid. Hen nämnde även att flyktingarna är 

vana att föra liv, som ett exempel på kulturkrockar mellan flyktingar och svenskar. 

Olsson påpekade att det vore märkligt om det inte skedde några kulturkrockar. Eriksson 

et al. (1999) förklarar att klassificeringen och rangordningen av olika folkgrupper beror 

på föreställningar om att dessa människor delar vissa etniska/kulturella särdrag. 

Respondent 1 förklarade att det är stora kulturella krockar mellan muslimer och 

svenskar, och att en vän till intervjupersonen flyttade ifrån Kungshall på grund av att det 

blev mer liv i Kungshall. Även respondent 3 förklarade att flyktingarna är mer 

högljudda och att det är då svenskarna flyttar. Precis som Andersson (1997) beskriver, 

förklarar även Molina (2008) att det ”det kulturella” i människor från olika nationella 

grupper kan ses som en förklaring till etnisk boendesegregation. 

 

Enligt Hammarén och Johansson (2009) existerar de stereotypa föreställningar om ”de 

andra” som kolonialismen har lämnat efter sig, i form av ”kulturrasism”, precis som De 

Los Reyes och Molina (2005) nämnde. Hammarén och Johansson (2009) påpekar att 

denna form av rasism riskerar att förstärka en uppdelning i ”vi” och ”dem”. Respondent 

4 förklarar att i och med flyktingförläggningen att det existerar klyftor mellan 

invandrare och svenskar i ”vi” och ”dem”. Personen förklarade att detta tankesätt bara 

kommer att öka. Även respondent 3 upplevde att det har skapats klyftor mellan 

invandrare och svenskar. Respondent 5 påpekade att risken är stor att det blir klyftor i 

samhället i ”vi” och ”dem”, precis som Hammarén och Johansson (2009) förklarade. 

Respondent 1 antydde att det förmodligen är den äldre generationen som kommer att 

distansera sig mest från flyktingarna. Respondent 2 påpekade att respondenten inte har 

upplevt några som helst grupperingar mellan svenskar och invandrare. Dock förklarade 

respondenten att det har blivit en uppdelning mellan bostadsområdet och flyktingarna 

som bor i flyktingförläggningen.  
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Samtliga respondenter som bor i Kungshall och respondenten som har flyttat påpekade 

att flyktingarna är mer högljudda. Respondent 4 förklarade att några bekanta till 

respondenten har flyttat ifrån Kungshall, där anledningen har varit kulturkrockar. De 

Los Reyes et al. (2005) förklarar att uppdelningen av en befolkning i dagens samhälle 

beror just på kulturella skillnader. Även Eriksson et al. (1999) påpekar att 

kolonialismens stereotyper fortfarande präglar dagens stereotyper om andras kulturer. 

Kolonialismen bidrog till en rangordning av världen i olika raser, där man definierade 

människor som kom från ett visst land som ”vilda” eller ”undermåliga barbarer” (De 

Los Reyes, Molina och Mulinari 2005). Respondent 5 förklarade att flyktingarna som 

bor i flyktingförläggningen inte lever på ett sådant sätt som man gör här i Sverige. Hen 

förklarade även att de inte heller tänker som vi gör i Sverige, vilket leder till ett 

problem. Eriksson et al. (1999) förklarar att enligt dagens kulturrasism uppstår ett 

problem när olika kulturer blandas med varandra. 

 

Respondent 1, 2 och 3 uppgav att det finns en kulturrasism bland svenskar i Kungshall. 

Respondent 4 påpekade att om något kommer det att leda till en kulturrasism i 

framtiden. Respondent 2 förklarade att respondenten inte har upplevt en kulturrasism 

innan, utan upplever det nu. Respondent 1 och 4 understryker att det mycket väl kan 

bero på kulturrasism till att människor flyttar ifrån Kungshall. Men respondent 5 

upplever inte att det finns en kulturrasism i Kungshall, utan att det är mest irritation, och 

att det är stökigt som intervjupersonen upplever bland andra människor. Respondent 4 

påpekar att folk reagerar på grund av att man ser hur flyktingarna beter, och att dessa 

flyktingar får en stämpel på grund av deras beteende. Respondenten förklarar även att 

det är sådana saker som skapar rasism och främlingsfientlighet, och respondent 1 

uppgav att folk är nog lite rädda för det okända. Detta är vanligt i dagens kulturrasism 

som drabbar de vars namn, hudfärg, accent och klädsel inte är svensk (De Los Reyes, 

Molina och Mulinari 2005).  

 

Respondent 1, 3, 4 och 5 påpekade att integrationen av flyktingarna är viktigt så att de 

kan komma in i samhället. Respondent 4 förklarade att flyktingarna måste integreras i 

samhället och inte tro att det går att leva i Sverige såsom man gör i flyktingarnas 

hemländer. Said (1978/1993) påpekar att de främmande kulturerna uppfattas som något 

som de borde vara, istället för det som dem faktiskt är. Bara för att det ska kännas mer 
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bekvämligt för mottagaren, och skriver att människor alltid har velat omvandla varandra 

(ibid.). Respondent 5 förklarade att respondenten inte hade känt så som man gör om 

flyktingarna om de hade varit integrerade och att allt hade varit annorlunda då. Dock 

påpekar Musterd (2006) att den etniska segregationen kommer att förhindra 

integrationen för etniska minoriteter. Enligt Said (1978/1993) har alla kulturer använt 

sig av något slags tillrättalägganden mot den okända naturen, där man vill förändra de 

människor som anses som ”ouppfostrade”. Respondent 3 påpekade att flyktingarna inte 

har samma regler i deras hemländer som i Sverige och påpekade att man måste 

informera flyktingarna om vilka regler som gäller i Sverige. Även respondent 4 

förklarade att det är viktigt att man informerar flyktingarna om reglerna som finns i 

Sverige. 
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6. Slutsatser och egna reflektioner  

Begreppet segregation och underkategorin boendesegregation innebär enligt Molina 

(2008) en geografisk uppdelning mellan olika befolkningsgrupper i staden. Enligt fem 

av respondenterna som bor eller har bott i Kungshall är det ojämnt fördelat mellan 

invandrare och svenskar i Kungshall. En av respondenterna kunde inte riktigt svara på 

frågan om det bor fler invandrare i Kungshall än svenskar. Men respondenten påpekade 

dock att det bor fler invandrare i Kungshall än vad det gör i andra områden. Som man 

kan se i analysen verkar det enligt samtliga respondenter vara en ojämn fördelning 

mellan invandrare och svenskar i Kungshall, och att detta är relaterat till 

boendesegregation. Nu har jag enbart intervjuat sex personer, så det går inte att dra 

några slutsatser om att det faktiskt är så. Men samtliga intervjupersoner verkar ha 

relativt liknande åsikter gällande fördelningen av flyktingar/invandrare och svenskar. 

Jag bor själv i bostadsområdet Kungshall och jag upplever att det är en ojämn 

fördelning mellan invandrare och svenskar, precis som intervjupersonerna antyder. 

Dock har jag inga kommunala dokument som kan bevisa detta. Detta är enbart en 

uppfattning som jag har, då jag bor i Kungshall.  

 

Som vi såg i analysen säger samtliga respondenter som bor i Kungshall att de antingen 

känner någon som har flyttat eller planerat att flytta. Även respondenten som har flyttat 

antyder detta. Två av respondenterna har till och med själva funderat på att flytta ifrån 

Kungshall. Olsson stödjer även detta genom att säga att det är några stycken som har 

flyttat ifrån Kungshall på grund av flyktingförläggningen. Detta är något som 

Andersson (1997) även antyder i sin artikel, att svenskar flyttar ifrån invandrartäta 

bostadsområden. Det går inte att dra några slutsatser om att alla som bor i Kungshall har 

funderat på att flytta, eller känner någon som ska, men enligt intervjupersonerna verkar 

det vara några stycken som har flyttat ifrån Kungshall. Det är något som ofta diskuteras 

i litteraturen när Musterd (2003) visar att fenomenet ”white flight” är vanligt även i 

andra länder och städer, såsom i Amsterdam. Bråmå (2006) visar även med sin artikel 

att svenskar har flyttat ifrån områden som är eller håller på att bli områden med stora 

koncentrationer av invandrare i svenska städer. Bråmås (2006) artikel visar dessutom att 

svenskar har undvikit att flytta till dessa områden. Dock säger Olsson att han inte tror 

att folk kommer att undvika att flytta till Kungshall. Han förklarar att det är många 

svenskar som söker lägenheter i Kungshall.  
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Två av respondenterna säger att de tror att folk kommer att undvika att flytta till 

Kungshall. Att folk flyttar eller undviker att flytta till invandrartäta områden är en 

konsekvens för samhället. Det leder till ”vi” och ”dem” tankesättet och det uppstår 

klyftor i samhället. Enligt Hammarén och Johansson (2009) riskerar dagens 

kulturrasism att förstärka uppdelningen i ”vi” och ”dem” i samhället. Enligt 

respondenterna verkar det som visat i analysen finnas en uppdelning mellan invandrare 

och svenskar. Det går dock inte att dra några slutsatser om att ”vi” och ”dem” 

tankesättet är aktuellt i Kungshall. Endast två av respondenterna uttalar sig som om att 

det exiserar klyftor i ”vi” och ”dem.  En av respondenterna säger bara att det finns en 

risk till att en uppdelning i ”vi” och ”dem” kan förekomma, precis som Hammarén och 

Johansson (2009) säger att dagens kulturrasism kan leda till. Dock säger en av 

respondenterna att det mest är en uppdelning mellan flyktingförläggningen och området, 

och inte mellan invandrare och svenskar i övrigt. Precis som Musterd (2003) skriver kan 

stora koncentrationer bidra till en negativ bild för bostadsområdena.  

 

Analysen visade att samtliga respondenter som bor i Kungshall anser att Kungshall har 

förändrats till det sämre. Även respondenten som har flyttat upplever en förändring i 

Kungshall. Vilket det var bland annat därför som respondenten flyttade. Några av 

förändringarna är att det har blivit mer skräpigt, stökigt och mer högljutt i Kungshall. 

Tre av respondenterna nämner dessutom otrygghet som en förändring. Som visat i 

analysen verkar otrygghet var en orsak enligt två av respondenterna. Två av 

respondenterna påstår dessutom att Kungshall kommer småningom att blir som 

exempelsvis Rosengård eller andra förorter i Sverige. En respondent antyder dessutom 

att folk kommer att vara rädda för att flytta till Kungshall. Precis som Molina (1997) 

pratar om stigmatiseras bostadsområdet till att bli ett ”problem”, och ses därmed som 

avvikande. Olsson säger dock att det inte är mer problem i Kungshall än i andra 

stadsdelar i Nybro. Men Olsson påpekar som vi kan se i analysen att han är rädd att 

flyktingförläggningen ska ge Kungshall ett dåligt rykte. En av respondenterna som bor i 

området nämner att ryktet har förvärrats i och med flyktingförläggningen. Enligt Molina 

(1997) klassas området många gånger utan några som helst kunskap om själva området. 

Precis såsom som två av respondenterna antyder angående att Kungshall småningom 

kommer bli som Rosengård.  
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Jag kan förstå varför de får den uppfattningen att det är otryggt i Kungshall. Det kan 

upplevas som otäckt med främmande människor, från en annan kultur som man inte är 

van vid i Nybro. Jag anser dock inte att det känns otryggt att bo i Kungshall, eller att 

Kungshall kommer att bli som Rosengård eller andra förorter. Angående att det har 

blivit mer skräpigt kan jag hålla med, då det faktiskt har blivit mer skräpigt jämfört med 

hur det var innan flyktingförläggningen.  

 

Tre av respondenterna anser att det finns en kulturrasism i Kungshall. En av 

respondenterna påpekar dock att det kan leda till en kulturrasism i framtiden. Orsaken 

till att de upplever kulturrasism i området kan vara för att man inte är van vid den 

kulturen som flyktingarna innehar. Man är säkert inte heller van vid flyktingarnas 

beteende. Precis som en av respondenterna säger reagerar folk på grund av att man ser 

hur flyktingarna beter sig, och att det är sådana saker som skapar rasism och 

främlingsfientlighet. Som vi kan se i analysen kan kulturrasism mycket väl relateras till 

boendesegregation enligt två av respondenterna. Men det är svårt att konkludera om 

kulturrasism kan vara en anledning till att folk flyttar. Det är enbart två respondenter 

som nämner att kulturrasism kan vara en orsak till att folk flyttar ifrån Kungshall. En av 

respondenterna nämner att det är mest irritation som respondenten upplever bland folk. 

Det är därför svårt att säga generellt om kulturrasism är en orsak till etnisk 

boendesegregation. Men enligt Andersson (1997) anses den etniska 

boendesegregationen i många länder ha kulturella förklaringar. Den största anledningen 

till att folk flyttar ifrån Kungshall enligt Olsson samt fyra av respondenterna som bor i 

Kungshall är kulturella skillnader. Även Molina (1997) ser det ”kulturella” som ett sätt 

att förklara den etniska boendesegregationen. En av respondenterna säger även att 

flyktingarna beter sig på ett sätt som svenskar inte är vana vid, och nämner ”föra liv” 

som ett exempel på kulturkrockar. Precis som Eriksson et al. (1999) nämner 

uppkommer det ett problem när olika kulturer blandas, vilket är vanligt i dagens 

kulturrasism. Analysen visar att integreringen av fylkingarna är en gemensam nämnare 

för fyra av respondenterna. Dessa respondenter nämner att integreringen är ett måste för 

flyktingarna. En av respondenterna säger även att om flyktingarna hade varit 

integrerade i samhället hade personen inte känt såsom hen gör angående flyktingarna. 

Integreringen verkar vara en viktig faktor till att respondenterna uttrycker sig så som de 

gör angående flyktingarna. En av respondenterna påpekar dessutom att flyktingarna inte 

har levt på det sättet som man gör i Sverige, vilket personen anser leder till ett problem. 
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Men det är svårt att undvika att problem uppstår när det sker kulturkrockar mellan olika 

nationella grupper, speciellt när olika kulturer blandas, precis som Eriksson et al. (1999) 

nämner. 

 

6.1. Vidare forskning 

Vid vidare forskning skulle man intervjua invandrare för att deras åsikter kring hur de 

ser på etnisk boendesegregation och kulturrasism i ett bostadsområde och inte enbart 

svenskarnas syn på det. Vid intervjuerna framkom det av två av intervjupersonerna att 

det inte enbart finns en kulturrasism bland svenskar, utan även invandrare. Detta är 

väldigt intressant och forska vidare om, för att även få invandrarnas perspektiv. Det man 

också skulle kunna undersöka är att ta reda på om det är några invandrare som har 

flyttat eller undvikit att flytta till invandrartätaområden. Den forskning som finns idag 

om ”white flight” eller ”white avoidance” fokuserar mest på den infödda befolkningen. 

Därför hade det varit intressant att även undersöka om personer med utländsk bakgrund. 

Vidare skulle man kunna kombinera intervjuer tillsammans med kommunala 

dokumentanalyser. Eller att man använder sig av enkäter tillsammans med intervjuer för 

att få ett bredare perspektiv.   
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide svenskfödda 

1. Vad anser ni om att flyktingarna har placerats i Kungshall? Bra/dåligt? Varför? 

2. Upplever ni att Kungshall har förändrats något sen flyktingarna placerades i 

Kungshall? Om ja, på vilket sätt? 

3. Upplever ni att det är ojämnt fördelat mellan flyktingar/invandrare och svenskfödda i 

Kungshall? 

4. Anser ni att det är en boendesegregation mellan flyktingar/invandrare och svenskar i 

Kungshall? 

5. Hur ser ni på den på boendesegregation mellan flyktingarinvandrare och svenskar i 

Kungshall? 

6. Känner ni någon som ska flytta ifrån Kunghall, eller har tänkt flytta på grund av 

flyktingförläggningen? Om ja, varför? 

7. Har du själv funderat på att flytta ifrån Kungshall på grund av flyktingförläggningen? 

8. Har ni upplevt att det finns en främlingsfientlighet bland de svenskfödda i Kungshall 

gentemot flyktingarna? 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide Leif Olsson 

1.Hur ser ni på etnisk boendesegregation i Kungshall? 

2.Anser ni att det är en etnisk boendesegregation i Kungshall? 

3.Anser ni att det är ojämnt fördelat mellan flyktingar/invandrare och svenskar i 

Kungshall? 

4.Har ni fått några klagomål från hyresgästerna mot flyktingarna i Kungshall? Om ja, på 

vad i så fall? 

5. I och med placeringen av Kungshall, tror ni att folk kommer att undivika att flytta till 

Kungshall? Om ja, varför tror ni det? 

6. Kungshall anses ha ett dåligt rykte över sig. Upplever ni att det har förvärrats efter 

placeringen av flyktingförläggningen i Kungshall? 

7. Har ni varit med om att några hyresgäster har flyttat ifrån Kungshall? Om ja, varför? 

 


