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Sammandrag 

I detta arbete ställs ungdomarnas politiska aspekt i fokus, en marginaliserad grupp i områden 

med låg socioekonomisk status och socialt utsatthet. Ungdomar idag anser sig inte ha några 

reella möjligheter till politiskt inflytande trots att de vill vara med och påverka. Idag flödar 

kriminalitet i förorter, låga inkomster och möjligheterna till högre grad av medborgarskap 

stryps till hårdare. Syftet i arbetet är att ge ungdomarna i dessa områden en röst att dela sitt 

perspektiv genom att följa deras demokratiska utveckling mot medborgarskap. 

Tillvägagångsättet för detta arbete har varit i form av material från forskningsstudien NESLA. 

Arbetet är en kvalitativt komparativ studie om ungdomars sociala kapital. Teorin som 

används är formulerad Robert D. Putnam om socialt kapital och etnisk diversitet. Genom 

analys av invånarnas bakgrund, deltagande, utbildning och inkomst visar att områdena som 

använts faller under definitionen som utsatt, utanförskap och marginaliserade. Resultaten 

visar att ungdomarna känner låg samhällskänsla och inflytande, tilliten och samarbeten blir 

lidande. Resultaten visar även att ungdomarna i det ena området känner högre socialt kapital 

och att ungdomars sociala kapital inte är direkt relaterat till områdets höga etniska diversitet 

vilket således inte lett till ungdomarnas låga känsla för inflytande och samhällskänsla. 

 
Nyckelord: demokrati, medborgarskap, ungdomar, socialt kapital, etnisk diversitet, 

samhällskänsla, utsatta områden, förorten, politiskt inflytande
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1. Inledning och problembeskrivning 
 

"Bilden av förortens problem är inte ny. […] Fattigdom, klyftor och ojämlikheter i syaden, 

men också̊ drömmar om en annan stad, har funnits så länge det har funnits städer. Stadens 

periferier har haft olika skepnader, i olika tider. De har beskrivits med benämningar som 

förorten, Miljonprogrammet, invandrartäta områden, orten, utanförskapsområden och 

parallellsamhället. Förorten har under olika tider varit föremål för allehanda viljor, 

strävanden och åtgärder. Dessa har vägletts av så väl drömmar (om det goda, normala och 

önskvärda) som mardrömmar (om det hotfulla och avvikande).” (Dahlstedt, 2018) 

I jämförelse med övriga samhällsmedlemmar uttrycker fler ungdomar idag lägre tillit till 

institutioner och medmänniskor. Tidigare studier visar att ungdomars demokratirelaterade 

attityder direkt är beroende av hälsan och faktorerna till den låga tilliten bland annat är att inte 

bli tagen på allvar eller att bli orättvist behandlad. (Andersson, 2015) 

 

Demokrati, Sveriges idag rådande statsskick menar att all offentlig makt utgår ifrån folket. 

Dock anser sig endast 13 procent av unga att de har inflytande över politiska beslut, trots att 

en stor del vill vara med och påverka. 56 procent av Sveriges kommuner har någon form av 

inflytande forum för unga, varav 22 procent är Ungdomsråd. Ungdomsråden fungerar i syfte 

för kommuner och landsting att få ungdomar mer inkluderade och integrerade i politiska 

beslutsprocesser. Men forskning pekar till att ungdomsråden inte har några reella möjligheter 

till påverkan och i hög grad är beroende av en ansvarig tjänsteman. Det är genom den vägen 

som det blir möjligt för ungdomar att nå fram till politiker och tjänstemän. (ibid.)  

 

Under senare åren har problematiken om ungas tillvaro i orten fått stor uppmärksamhet i den 

offentliga debatten. Under dem senaste två decennierna har forskningsresultat och rapporter 

visat på växande klyftor, stigande polarisering, ökade sociala spänningar och en groende 

frustration. Dahlstedt menar att förorten har blivit en skådeplats för en bred rad av viljor, 

strävanden och åtgärder. Bland annat ett argument för hur plats där man bor påverkar 

människors attityder till demokrati. (Dahlstedt, 2018) Putnam menar att områden som dessa 

bär på egenskaper av låg inkomst, utbildning och valdeltagande som resultat av etnisk 

diversitet. (Putnam, 2007) 
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Arbetet kommer att testa Putnams tes om etnisk diversitet skapar lägre socialt kapital och 

etnisk homogenitet skapar starkt social kapital. Putnamns tes kommer att testas genom 

en komparativ fallstudie som jämför socialt kapital i två svenska förorter som både 

kan kategoriseras som utsatta områden, men som skiljer sig vad gäller dess etniska diversitet. 

Ungdomarnas sociala kapital presenteras som en del av deras upplevda samhällskänsla. På så 

vis kommer även ungdomarna i marginaliserade områden till tals om hur de upplever sina 

områden. (Dahlstedt, 2018) (Urban, s.11-92, 2018)  

 

Putnam och hans kollegors tes om etniskt diversitet har kommit kritiserats för att endast 

kunna vara applicerbart i USA och Canada. Europeiska studier har visat att sambandet mellan 

etniskt diversitet och lågt socialt kapital inte stämmer. (Semenas, 2014) I detta arbete kommer 

jag därför att använda mig av ungdomars svar av deras upplevda inflytande tillsammans med 

andra i deras område för att se om områdenas etniska diversitet skapar lägre socialt kapital i 

svenskt kontext.  

1.1 Syfte  
Syftet i detta arbete är att kartlägga en marginaliserad grupps politiska inflytande och 

samhällskänsla i samhället. Detta görs genom att studera ungdomars uppfattning av sina 

områdens olika kontexter. Det vill säga hur plats påverkar ungdomars demokratiska 

utveckling.  

 

Med hjälp av testa Putnams (2007) tes om hur etnisk diversitet skapar lägre socialt kapital och 

hur etnisk homogenitet skapar starkt social kapital i svenskt kontext. Genom att lyfta fram 

deras svar kan det ses om områdenas etniska diversitet skapar lägre socialt kapital bland 

ungdomar i Skiftinge och Fröslunda. 

 

1.2 Frågeställning 
• Visar Putnams tes att etnisk diversitet i områdena skapar lågt socialt kapital och 

samhällskänsla? 

 

• Hur ser ungdomarnas samhällskänsla ut i utsatta områden med olika grader etnisk 

fragmentering?  
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1.3 Tidigare forskning 
Robert D. Putnam framställde (1993) Den fungerande demokratin – Medborgarnas rötter i 

Italien en studie om Italiens demokratiska institutioner. Resultat blev att ju fler människor 

som engagerade sig i frivilliga organisationer som idrottsföreningar, sångkörer och 

fågelskådarklubbar, desto bättre fungerade demokratin. Putnam och hans kollegor kom fram 

till att medborgarna måste hysa förtroende och samarbeta för en väl fungerande demokrati, 

deras arbete pekade även på att god medborgaranda gynnar ekonomisk tillväxt. (Putnam, 

1993) 

 

Tidigare forskning som även gjordes av Putnam och använts till teorin för detta arbete är E 

Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century (2007). Forskningen 

tog plats i Amerika där Putnam och hans kollegor studerade huruvida etnisk diversitet 

skapade mer eller mindre känsla av tilltro och samhällsengagemang. Forskningen kom fram 

till att i områden med hög etnisk diversitet besatte sig mindre socialt kapital, de litade inte på 

varandra och hade få sociala nätverk. Forskningen påvisade på att i samhällen där det finns 

hög etnisk homogenitet fanns även högre socialt kapital. (Putnam, 2007) 

 

Datainsamlingen av material i arbetet som plockades in genom Our Voice – The Discovery 

Tool. Annan forskning som använt sig av samma metod är Using Citizen to Gather, Analyze, 

and Disseseminate Information about Neighboorhood Features that Affect Active Living 

(2006). Artikeln menar att många latinamerikaner inte är tillräckligt aktiva med otillräcklig 

support av miljö för fysisk aktivitet. Syftet med artikeln var att främja hälsan i grannskap som 

är i frågan är missgynnade. Deltagarna i arbetet var sju ungdomar 12,8 år gamla (plus-minus 6 

månader) samt tre äldre vuxna 71.3 år gamla (plus-minus 6 månader). Deltagarna kom 

kollektivt fram till reducering av sopor, förbättra den enskilda säkerheten och kvalitén på 

trottoarer således skapa främja den fysiska aktiviteten. (S. J. Winter, m.fl. 2016) 
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1.4 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till Skiftinge och Fröslunda, detta för att utökning till två andra områden 

skulle omfatta ett större arbete och vara mer tidskrävande att analysera. Även för att 

områdena etniska fragmentering och egenskaper är väsentliga för denna studie. Hänvisning 

till andra områden är endast till för jämförelse, det finns inget datamaterial från ungdomar i  

andra områden än Skiftinge och Fröslunda som används i detta arbete. 

 

Arbetet är avgränsat till ungdomars svar, däremot används forskning till teorin som gjorts på 

människor i vuxen ålder. Detta är bara för teori, inga svar från vuxna eller vuxnas inblandning 

i svaren finns med i statistiken från ungdomarna. Detta arbete fokuserar på etnisk diversitet i 

områden med låg socioekonomisk status men kommer jämförs endast med områden med hög 

socioekonomisk status för att bedöma skillnaden.  

1.5 Disposition 
Arbetet inleds i kapitel 1 med en problembeskrivning om ungdomars situation i förorten, 

deras marginaliserade position i samhället och hur de trots det vill vara med och påverka. 

Under allt senare tid har problemet blivit tydligare om hur ungdomar inte får en plats i 

politiken och hur det således skapar mindre intresse samt delaktighet. Därefter förklaras syftet 

med arbetet om hur plats har påverkan på ungdomars upplevda inflytande i sitt område 

samtidigt som att tillstå ungdomar en röst i utsatta områden. Frågeställningarna ställs därefter 

upp och avgränsningen av arbetet. Avgränsningen klargör att arbetet är avgränsat till 

ungdomar, de områden som datainsamlingen tagit plats på samt etnisk diversitet i områden 

med socioekonomisk status.  

 

Kapitel 2 förklarar bakgrunden vidare egenskaperna som områdena Skiftinge och Fröslunda 

bär på. Bland annat är områdena listade som utsatta men även hur deras socioekonomiska 

status bedöms som låg. Därefter beskrivs de sociala hinder som dessa områdena möter och 

sociala lokala förhållanden de befinner sig i. 

 

Teorin i kapitel 3 beskrivs Putnams teori om socialt kapital och främst som tesen etnisk 

diversitet. Det sociala kapitalet varier och beror på invånarna nätverk till varandra och resten 

av samhället. Högt socialt kapital i områden ger goda effekter på hälsa och livskvalité. Tesen 
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om att etnisk diversitet skapar lågt socialt kapital testas vidare för se om den är applicerbar för 

att förklara den låga tilliten och förtroendet av inflytande i Skiftinge och Fröslunda. Till teorin 

följer även medborgarskap och ungdomars inflytande i politiken. 

 

I kapitel 4 redovisas tillvägagångsättet för detta arbete, hur materialet har använts och vart det 

plockats ifrån. Material är taget från forskningsstudie NESLA och kompletterats av diverse 

artiklar, böcker och undersökningar. Vidare förklaras hur materialet i detta arbete kan 

operationaliseras och mätas till socialt kapital. 

 

I kapitel 5 följer empirin i tabeller om hur invånarna i områdenas födelseland och hur det är 

etniskt fragmenterat. Där tillkommer även den huvudsakliga tabellen om hur ungdomar 

upplever sitt och andras inflytande i relation till varandra och allmänheten. 

 

I kapitel 6 i analysen diskuteras huruvida den etniska fragmenteringen skapar känsla av lågt 

inflytande och tilltro till de andra i deras område samt jämförs med de dimensioner Putnams 

tes förhåller sig till.  

 

I slutsatsen i kapitel 7 besvaras frågeställningen om ungdomarnas inflytande i områdena och 

deras samhällskänsla. Slutsatsen och resultaten visar att Putnams tes snarare ifrågasätts än 

stärks i detta arbete.  

 

Under kapitel 8 diskuteras framtida forskningar och bör det fokusera på lägga fokus på 

ungdomar såväl som vuxna men på individnivå. 
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2. Bakgrund 
2.1 Utsatta områden 

I rapporten Utsatta områden – social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen 

från 2017 delas utsattheten av områden i tre kategorier; riskområde, utsatt område och särskilt 

utsatt område. Samtliga områdena bedöms utifrån fyra kriterium;   

• de boendes benägenhet att delta i rättsprocessen 

• polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag  

• eventuella parallella samhällsstrukturer  

• extremism, främst den våldsbejakande islamistiska extremismen  

Områden som upp alla kriterium bedöms som särskild utsatta områden, totala 61 anses vara 

områden med utsatthet i olika grad. Skiftinge och Fröslunda, faller som tidigare nämnt i 

kategorin för utsatt område. Graden av medborgarskap kan bero på annat som även beskrivs i 

polisens utredning av utsatta områden som exempelvis kriminalitet, beroende eller svårigheter 

till att behärska språket. (ibid.) 

 

2.2 Sociala möjligheter i områden med låg 
socioekonomisk status 

Sociala problem ses som ett hinder för invånares sociala möjligheter i fattiga områden med 

hög social belastning. 1908 ställde sig Georg Simmel sig frågan ”Hur är samhället möjligt?”. 

Simmel menade att människan har sin egna kärna vilken är unik för varje människa men som 

kompletteras genom andras uppfattningar av en själv. Simmel menar att samhället är möjligt 

eftersom att människan accepterar sin position i samhället. Detta gör människan genom att 

den inre subjektiva kärnan är överens med den objektiva positionen människan befinner sig i. 

(Urban, s.11-92, 2018) 

 

Fördelning av kategorier av befolkning gör att hushåll med små resurser ofta hamnar i 

bostadsområden med sämre lokala förhållanden. Detta blir således till grannskapseffekter som 

är när människor som bor i ett område bli påverkade av varandra. Olika teorier menar att de 
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sociala nätverken i bostadsområden varierar beroende på vart invånaren bor och innebär att 

befolkningen får tillgång till olika viktiga sociala resurser. Som Putnams teori om hur en lokal 

sammanhållning ökar känsla för tillit och social kontroll. Urban menar att enligt Putnams 

perspektiv kan diversifiering i bostadsområden försvåra möjligheten till att utveckla socialt 

kapital. (ibid) 

 

Integration är ett begrepp som glidit från den innebörd och har tidigare använts som en 

reaktion mot det tidigare synsättet där det antogs att nyanlända skulle infogas i samhället 

genom gradvis assimilering. Det skulle innebära en ömsesidig anpassning mellan 

invandrargrupper och mottagarsamhället. Den aktuella innebörden av integration har glidit 

tillbaka till hur utrikes födda och synnerligen nyanlända ska integreras i mottagarsamhället. 

(ibid) 

 

I och med att begreppet integration har problematiserat och ifrågasatts menar urban att 

överlappande och delvis synonyma ord har tagit plats såsom utanförskap, utsatthet, 

marginalisering, utestängning och social exkludering. (ibid) 

 

Integration innebär att delar infogas i en helhet. Urban menar att det kan tolkas som individen 

infogas i en mindre eller större grupp. Detta kan även innebära exkludering genom att inte 

infogas i en annan grupp. För att integration ska kunna ske bör det finnas en uppdelning av 

kategoriserade grupper, dock uppstår problematiken att dessa grupper tillges olika värden. 

Urban förklarar hur integration kan avses hur grupper kopplas samman med varandra, de kan 

bli mer integrerade och sammansvetsade. Individen kan även bli integrerad i sig själv i sin 

objektiva och subjektiva identitet. (ibid) 

 

Segregation kan likt integration uppfattas och tolkas olika, ordet härstammar från latinets 

segrare och betyder avskilja. När man i politiska debatter talar om segregation, talas det oftast 

om boendesegration. Urban menar att ett segregerat bostadsområde egentligen betyder att 

bostadsområdet är uppdelat i olika delar. Dock har det i den offentliga debatten kommit 

innebära ett område som helhet och att det är invånarna i det området som är avskilt från 

övriga delar av staden. Med avskilt menas arbetsmarknaden samt stadens övriga sociala och 

politiska liv. Vissa av dessa områden sägs i offentlig debatt vara etnisk segregerade och är 

bostadsområden som till stor del bebos av människor som är födda i ett annat land eller med 

föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige. Urban menar att i andra delar av den 
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offentliga debatten benämns ”svensk” oftast inte som någon etnicitet utan som normaltillstånd 

som utländsk etnicitet avviker ifrån. (ibid) 

 

Boendesegregation kan även skapa försvåring av att möta någon av annat etnisk ursprung 

eller social klass, speciellt barn och unga. För att öka tilliten mellan sociala grupper är det 

segregationen snarare än diversifiering som hotar den sociala sammanhållningen och skapar 

social exkludering. (ibid) 

 

Samhällen som dessa har i regel olika kulturella och etniska grupper och kallas för 

mångkulturella. Invånare i mångkulturella samhällen (eng. culturally plural societies) lever 

tillsammans i ett gemensamt socialt och politisk ramverk. Det finns två distinktioner som 

främst görs av mångkulturella samhällen. Den ena modellen ”smältdegeln” är där 

minoritetsgrupper finns och bor kvar. Den andra mångkulturella där det finns nationellt 

samhälleligt ramverk och där etnokulturella grupper är inkorporerade. I denna modell 

tillgodoser institutioner kulturella gruppers intressen och behov. Urban menar att ett viktigt 

avseende av de samhällen som präglas av mångkultur är att det finns en konstant förändring 

som sker genom kompromisser, förhandlingar och ömsesidiga anpassningar. (Urban, s.18, 

2018) 

 

Demokratiska institutioners verksamheter framhäver socioekonomiska faktorer. Putnam 

menar att sociologer sedan Aristoteles dagar betraktat att ”utsikten” för effektiv demokrati 

hänger på ekonomiskt välstånd och social utveckling. Modernisering såsom välstånd och 

utbildning har även betonats av andra stora forskare som samhällsforskaren Seymour M. 

Lipset och statsvetaren Robert A. Dahl. De menar att modernisering är villkor för ett stabilt 

och effektivt demokratiskt styrelseskick. (Putnam, s. 24, 1993) 

 

  



	 9 

3.  Teori 

3.1 Socialt kapital 

Under 1900-talet har socialt kapital använts sex gånger oberoende av sammanhang för att 

påpeka att vi människir blir mer produktiva när vi ingår social gemenskap. Termen ska först 

ha används av L.J. Hanifan (1916) när han åberopade det sociala kapitalet för att inskärpa 

betydelsen av samhällsengagemang följaktligen för att skolorna skulle fungera mer effektivt. 

(Putnam, 2000) 

 

”Dessa påtagliga substanser sär viktiga i människors dagliga liv: god vilja, gemenskap, 

medkänsla och umgänge bland individer och familjer som bildar samhällelig enhet… 

individen är hjälplös socialt om han lämnas ensam… Om han får kontakt med sin granne och 

de båda sedan får kontakt med andra grannar ackumuleras det sociala kapitalet, vilket kan 

komma att omedelbart tillfredsställa hans sociala behov och ge upphov till en samhällskraft 

som räcker för att i betydande mån förbättra levnadsförhållandena i hela det samhälle han 

bor. Det gynnas i sin helhet av att alla dess delar samarbetar, samtidigt som individen i sina 

förbindelser varseblir fördelarna med grannarnas hjälp, medkänsla och gemenskap” (ibid) 

 

Hanifans konstaterande kan kort sammanfattas med att om individen blir socialt hjälplös om 

den inte har en samhällelig enhet. Individens sociala behov tillfredsställs och får fördelar av 

sina relationer till sina grannar. Robert D. Putnam amerikansk professor i statsvetenskap 

gjorde tillsammans med sina forskarkollegor i början av 1970-talet forskning på 

decentraliseringsreformens konsekvenser i Italien. Undersökningen ville söka svar till varför 

reformen fungerade avsevärt bättre i vissa regioner medan det inte alls fungerade i andra. 

Putnam och hans kollegor kom fram till att varför demokratin fungerade eller inte fungerade 

berodde på tyngden i det civila samhället. Det vill säga hur människors interaktioner till 

varandra och institutioner påverkade deras produktivitet. (Putnam, 1993) 

 

De oberoende lanseringar av socialt kapital har visat att begreppet både har en individuell som 

kollektiv aspekt, även kallat ett privat och ett offentligt ansikte. Putnam menar att en person 

med goda förbindelser i ett samhälle med svaga sociala band inte är lika produktiv som en 

person med goda förbindelser i ett samhälle med starka sociala band. Genom goda 
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förbindelser i samhället lär människorna känna varandra och eventuella jobbmöjligheter. I den 

kollektiva aspekten får samhället mer gemenskapen, invånarna upplever att det  är trevligare 

att bo där och de tar hand om sina områden bättre. (Putnam, 2000)  

 

Putnam menar vidare att socialt kapital uttrycker sig i tre former, dessa formulerar sig  

mellanmänskligt förtroende, sociala normer och deltagande i formella samt informella 

nätverk. Likt en cykel uppstår det sociala kapital ur dessa former. Inom kategorin för formella 

och informella nätvärk menar Putnam att det måste göras skillnad på ”sammanlänkande” 

(eng. bonding) och ”överbryggning” (eng. bridging”). (Putnam, 1993) 

 

Sammanlänkande nätverk innebär banden en person har till någon som är lik en själv på ett 

viktigt sätt. Exempelvis som vänner och familj. Medan överbryggande nätverk är banden  till 

någon som inte är lik dig på något viktigt sätt som exempelvis banden till ett jobb eller något 

annat man ”måste” göra. Det antas lätt att bara för att man har många överbryggande band så 

behöver man ha sammanlänkande band med eller vice versa. Med andra ord kan man se det 

som att högt överbryggande band är förenligt med högt sammanlänkande band och som lågt 

överbyggande är förenligt lågt sammanlänkande. Nätverken delas vidare in i horisontella och 

vertikala. Horisontella nätverk är ”viktigare” för de sociala kapital eftersom att det för 

samman människor med likvärdig makt eller status. Medan det horisontella nätverken är de 

band som knyter samman människor i ett hierarkiskt beroendeförhållande till varandra, som 

exempelvis familj. (ibid.)  

 

David Hume, en skotsk 1700-talsfilosof fångar det grundläggande dilemmat som den 

rationella samhällsandan ställs inför. Hume beskriver ett dilemma där båda kan hjälpas åt med 

deras skördar, annars förlorar bägge på det på grund av brist på ömsesidigt förtroende och 

trygghet. Genom att samarbeta lönar det sig för bägge parter, även om man inte hyser vänskap 

för varandra. Anledningen till varför man inte skulle samarbeta till ömsesidig fördel måste 

inte tyda på oförnuft eller okunnighet. (Putnam, 1993) 

 

Putnam beskriver predikament som spelteoretiker studerat för att lösa dilemman om 

samarbeten. Genom att tillsammans arbeta ökar det sociala kapitalet och 

samhällsengagemanget. Predikamenten kan fungera som en förklaring till varför människor i 

områden med lågt socialt kapital inte samarbetar och som leder till att det sociala kapitalet blir 

lidande. (ibid.) 
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I allmänningarnas tragedi kan ingen hindra någon annan boskapsägares hjord från att betas. 

Men skulle en person begränsa sitt egna bruk av den ängen som tillhör den själv skulle bete 

för de gemensamma resurser som allas levebröd hänger på förstöras. På så vis skulle alla bli 

drabbade och ingen skulle bli nöjd. (ibid.) 

 

Allmän nyttighet som exempelvis ren luft eller säkerhet där man bor väljer en själv att bidra 

eller inte. Det finns därför oftast inte incitament till att bidra till den allmänna tillgången. Det 

produceras alltför lite av det och alla blir lidande. (ibid.) 

 

I det kollektiva handlandets logik skulle anställda gynnas om alla strejkade samtidigt 

tillsammans. Dock riskerar han som höjer strejkfanan att bli sviken av en välbetald 

strejkbrytare. På grund av misstro och låg kännedom om vem man samarbetar med till följer 

risken av att någon gör något i lönndom.(ibid.) 

 

I fångarnas dilemma hålls ett par medbrottslingar som tillsammans begått ett brott åtskilda, 

var och en får veta att han kommer undan skottfri om vittnar mot sin medbrottsling. Erkänner 

hans medbrottsling blir straffet särskilt strängt. Om bägge skulle samarbeta genom att tiga kan 

de komma undan billigt. Men eftersom att de inte kan samordna sina historier vinner dem på 

att skvallra oavsett vad den andra gör.(ibid.) 

 

Putnam menar att som Humes anekdot skulle alla få det bättre om de samarbetade men på 

grund av brist på trovärdighet har var och en hoppat av för att klara sig själv. Även om ingen 

av parterna vill skada den andra och trots att bägge parter är villiga att samarbeta finns ingen 

garanti för att den andra parten tar tillbaka sitt löfte. Putnam menar att samarbete är lättare i 

samhällen med stort socialt kapital där det finns nätverk av samhällsengagemang och normer 

av ömsesidighet. (ibid.) 

 

Studier av socialt kapital har kvantitativa som kvalitativa tillvägagångssätt. De flesta 

undersökningar har deltagande i grupper eller föreningar samt tillit gentemot förtroende som 

utgångspunkt eller återkommande begrepp. Exempelvis sådant som rör samhällets 

sammanhållning, personlig tillit och ömsesidighet. (Eriksson, s. 39-46, 2003)   
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Det sociala kapitalet har som tidigare nämnts lanserats av flertalet teoretiker och forskare, 

men huruvida det kan mätas och hur det kan gå till har fått kritik såväl som beröm. Det bör 

göras en distinktion mellan källor, former och effekter. De vanliga och som är influerade av 

statsvetenskap är Putnam koncept om mätbarhet, det vill säga sociala nätverket, normer, 

relationer, ömsesidighet samt tillit och förtroende. (ibid.) 

 

Syftet med att uppnå högt socialt kapital ger positiva effekter som att upprätthålla den sociala 

kontrollen. Med den menas att medlemmarna håller koll på varandra och är användbart för 

polis, lärare, poliser och så vidare. I områden med social kontroll över varandra minskar 

behovet av formell kontroll. Socialt kapital kan även fungera som familjestöd som gynnar 

barn och ungas utveckling och skolprestationer. Nätverket inom familjen fungerar även som 

barnens kulturella kapital. (ibid.) 

 

Barndomen är betydande del av människans liv och formar den framtida individen. Barns 

utveckling beror till stor del på miljön som de växer upp i. Bostadsområden där det finns högt 

socialt kapital är oftast mer gynnsamma för barn eftersom att människorna i de områdena i 

regel är vänligare, gatorna tryggare och utrymmena mer välhållna. Där det finns högt socialt 

kapital växer barn upp mer hälsosamt, säkrare och mer utbildande. Socialt kapital ökar även 

levnadskvalité, människor lever längre och lyckligare. Högt socialt kapital har även visat 

resultat på att demokratin fungerar bättre samt att ekonomin får tillväxt. Människor som är 

lyckligare går i regel ut mer, är sociala och formar relationer. (Putnam, 2000) 

 

Socialt kapital ger andra ”viktigare” förmåner i överbyggande nätverk utanför familjen. De 

förmåner kommer genom band som medlem i ett nätverk. Medlemskapet ger tillgång till 

kontakter som i sin tur kan leda till jobbmöjligheter och socialt liv utanför familjen. (ibid.) 

 

Dock kan socialt kapital även vara negativt exempelvis som i nätverk Al Qaeda där det social 

kapitalet är utmärkt, som gör det möjligt för dess medlemmar och krigare att uppnå sina mål 

som de inte skulle klarat utan nätverket. (Putnam, 2007) Andra negativa effekter inom socialt 

kapital är att det kan utvecklas exklusion av människor som inte tillhör medlemmarna, spiral 

av sjunkande moral, överdrivna krav och restriktioner i medlemmarnas frihet. (Eriksson, s. 

22-24, 2003) 
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3.2 Etnisk diversitet 
Etnisk diversitet har under senare år ökat i dem flesta avancerade länder och kommer 

fortsättningsvis öka som resultat av den skarpt växande immigrationen. I det långa loppet kan 

immigration och diversitet få utvecklande, kulturella, och ekonomiska fördelar. Däremot 

minskar social solidaritet och socialt kapital i det korta loppet. Nya bevis från USA visar att i 

områden med grannskap som är etniskt fragmenterade och dess olikheter tenderar på att 

”hunker down” och kan uppfattas som att utvecklingen går framåt saktare utan något större 

mål. (Putnam, 2007) 

 

Putnam menar att den säkraste förutsägelsen man kan göra om nästan vilket modernt samhälle 

som finns är att det kommer vara en mer mångfaldig generation än den som finns idag. En av 

dem större utmaningar som väntar moderna samhällen samtidigt som våra mest betydelsefulla 

möjligheter är ökandet av etnisk och social heterogenitet i praktiskt taget alla avancerade 

samhällen. Diversitet och invandring kapar önskvärda effekter som snabbare problemlösning 

och kreativitet (Putnam, 2007) 

 

I början på 1920-talet började kriminologer utveckla teorier till brottslighet bland vuxna och 

ungdomar. Man hade längre grubblat över varför vissa områden hade mer vandalism, klotter, 

gatubrottslighet och gängbråk än andra. Teorierna varierade men pekade oftast ut ”social 

desorganisation” som drivkraften i kriminaliteten. (Putnam, 2000) 

 

”Sådan desorganisation utmärkte många städer där befolkningsomsättningen var hög och 

grannarna anonyma, där etniska grupper skavde mot varandra, föreningar var sällsynta och 

fattiga ungdomar satt fast i ”subkulturer” som var avskurna från vuxenvärlden” (ibid.) 

 

Putnam menar att vi kan hitta två diametralt motsatta perspektiv i den samhällsvetenskapliga 

teoretiska ”verktygslådan”. Den ena kallad för ”kontakt hypotesen” menar att diversitet 

främjar interetnisk tolerans och social solidaritet. Ju mer vi kommer i kontakt med människor 

som inte är lika oss övervinner vi den första tvekan gentemot ”de andra”, ignorans och börjar 

lita mer på varandra. Denna typen av optimistisk hypotes drogs på 1950-talet av Gordon 

Allport som menade att ifall vi har mer kontakt med personer med annan etnisk bakgrund 

kommer tilliten att öka mellan personerna. Kontaktteorin menar att diversitet eroderar in-och 

ut gruppens åtskillnad samtidigt som den förbättrar solidariteten med ut gruppen. Det vill säga 
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skapar mer överbryggande socialt kapital och således minskar etnocentrism. (Putnam, 2007) 

Etnocentrism är en tendens att se sin egen kultur som central och bedöma andra kultur utifrån 

sin egna kulturs premisser och värdesystem. Begreppet är i viss mån universell då de flesta 

människor genom den kulturen de bär på är föreställning som är medveten eller omedveten av 

sin kulturs normer, sedvänjor och värderingar. (NE, 2019) 

 

Den andra kallad för ”konflikt hypotesen” menar att diversitet skapar oförtroende för de 

utanför gruppen och skapar mer förtroende inom gruppen. Ju mer fysisk kontakt med grupp 

av annan etnisk bakgrund desto mer håller man sig till ”sina egna” och litar mindre på 

”andra”. Detta leder således till ökad etnocentrism (Putnam, 2007) vilket ökar den tendensen 

att se sin egna kultur som norm, inslag av det skapar en nedvärderande och överlägsen attityd 

mot det som uppfattas annorlunda. (NE, 2019) 

 

“Diversity does not produce ‘bad race relations’ or ethnically-defined group 

hostility, our findings suggest. Rather, inhabitants of diverse communities tend to withdraw 

from collective life, to distrust their neighbors, regardless of the colour of their skin, to 

withdraw even from close friends, to expect the worst from their community and its leaders, to 

volunteer less, give less to charity and work on community project less often, to register to 

vote less, to agitate for social reform more, but have less faith that they can actually make a 

difference, and to huddle unhappily in front of the television. Note that this pattern 

encompasses attitudes and behavior, bridging and bonding social capital, public and private 

connections. Diversity, at least in the short run, seems to bring out the turtle in all of us” 

(Putnam, 2007) 

 

Putnam menar att diversitet på kort sikt får oss alla komma ut ur vårt skal och inte skapar 

några dåliga förhållande mellan ”ras” eller etniskt definierad gruppfientlighet. I sin 

undersökning förklarar Putnam hur han och hans kollegor övervägt de effekter som diversitet 

har på socialt kapital varier från grupp till grupp. Exempelvis om människor som lever i 

fattiga områden är känsligare till diversitet än de rikare områden (eller vice versa), eller att 

liberala är mindre känsliga för diversitet än konservativa (eller vice versa) eller om basala 

relationer är olika för olika etniska grupper. Putnam menar att det korta svaret är ”nej”, 

forskningen visar samma mönster i alla grupper som undersökts. Diversitet påverkar män och 

kvinnor lika mycket. Dock är påverkan av diversitet större hos ”vita” (eng. whites) men är 

även synligt hos icke-vite (eng. non-whites)  (ibid.) 



	 15 

Putnam gjorde i Amerika E Pluribus Unum liknande studier och kom 2007 ut med resultaten 

som bygger på 41 områden (eng. communities). Studien handlar om hur mycket invånarna 

litade på varandra i områden med hög etnisk diversitet och lågt socialt kapital. Forskarna 

undersökte tilliten mellan etniska grupper om ”vita”, ”svarta”, asiater och latinamerikaner 

samtidigt som forskarna visste om respondenternas egna etnicitet. I figuren fann man ett starkt 

band mellan skilda ”rasers” (eng. inter-racial) tillit och etnisk homogenitet. Mönstret visade 

att ju mer etniskt diversitet området människor lever i är desto mindre är tilliten till varandra. 

I exempelvis i områden som Los Angeles och San Francisco med hög etnisk diversitet 

menade cirka 30 procent av invånarna att de litar på sina grannar ”mycket” (eng. a lot) 

samtidigt som 70-80 procent av invånarna i områden av North och South Dakota med hög 

etnisk homogenitet ansåg p samma sak. (ibid.) 

 

I en annan fråga av samma studie frågar forskarna huruvida respondenterna känner tillit till 

samma etnicitet. Putnam menar att ett oförväntat resultat var att invånare i områden med hög 

etnisk diversitet har låg tillit till grannar av samma etnicitet, exempelvis asiater för andra 

asiater eller vita för andra vita. Andra negativt mätbara kategorier för civilt engagemang och 

socialt kapital i områden med hög etnisk diversitet som respondenterna i Putnam och hans 

forskares undersökning demonstrerat har varit;  

 

- Lägre förtroende för lokala nyheter, lokala ledare samt kommuner (eng. local 

government). 

- Lägre politisk effektivitet, det vill säga tilltron till ens egna påverkan. 

- Lågt antal för registring av att rösta men mer intresse och kunskap för politik samt mer 

delaktighet protest demonstrationer och sociala reformgrupper.  

- Mindre förväntningar av att andra kommer samarbeta för att lösa dilemman av 

gemensamma åtgärder. 

- Mindre sannolikhet till att arbeta på ett samhällsprojekt. 

- Mindre nära vänner och förtrogna vänner. 

- Mindre lycka och upplevt kvalité av livet. 

- Mer tid som spenderas av att kolla på TV och mer överens om att TV är det den 

viktigaste formen av underhållningen. (ibid.) 
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Putnam nämner två viktiga invändningar inom studien. Den ena där han menar att han valt att 

studera och analysera områden. Försöket att studera det skapar ett förmörkande men viktigt 

problem; 

 

[…] is it who is living in a community that matters (a compositional effect), or who they are 

living outside around (a contextual effect)? This question can be resolved only by moving to 

the individual level of analysis, in which we seek to predict an individual’s social 

connectedness from both his or her personal characteristics (age, geographic mobility etc.) 

and his or her neighbor’s characteristics (age, geographic mobility etc.). (ibid.) 

 

Studien får en effekt av att missa individen, en sorts sammansättning av invånarna som 

studeras i områden samtidigt som hur den upplevs utifrån och för att kunna lösa den 

förmörkelsen bör det studeras på individnivå. Vidare finner Putnam en annan viktig 

invändning. Områden som är etnisk fragmenterade är inte endast särskiljande i den mening av 

sin etniska komposition, utan har andra egenskaper; 

 

“They tend to be poorer, less educated, less likely to own their home, less likely to speak 

English and so on. In order to exclude to the possibility that the seeming ’effect’ of diversity 

in spurious, we must control, statistically speaking, for many other factors.” (ibid.) 

 

Putnam menar att invånare i områden som undersökts har egenskaper som tyder på att de inte 

talar språket, inte äger sitt hem, är fattigare och mindre utbildade. Putnam nämner i E 

Pluribus Unum att artikeln inte främst är till för att kunna handskas med utmaningen av 

hantera invandring och diversitet i ställning till socialt kapital och solidaritet. Putnam syftar 

till att vi bör se utmaningen bemöts bäst genom att skapa ett nytt rymligare ”vi” istället för att 

göra ”dem” som ”oss”. Att bygga om innebörden av diversitet som inte suddar bort etniska 

specificiteter. Rekonstruktionen av diversitet bör skapa övergripande identiteter som inte ger 

en allergisk reaktion eller en ”hunker down” reaktion. (ibid.) 

 

Sverige är bland de länder som har högst social sammanhållning och mellanmänsklig tillit. I 

en undersökning skriver Arkhede och Solevid att Göteborg likt andra västerländska länder 

och Sverige karaktäriseras av etnisk mångfald. Göteborg är en av Sveriges med segregerade 

städer, bostadsområdenas befolkningssammansättning och livsvillkoren skiljer sig avsevärt. 
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Detta ger således indikatorer som barnfattigdom, hälsa och skolresultat. (Arkhede, m.fl., s. 29 

2017) 

 

Tidigare såg forskare optimistiskt på möjligheterna att bygga socialt kapital över olika 

kulturella och sociala klyftor. Dock har senare studier pekat på att ökad diversitet och 

homogenitet motarbetet civilt engagemang och mellanmänsklig tillit. (Putnam, 2007) 

 

Putnams forskning har till stor del tagit plats i Amerika (Den ensamme bowlaren eng. 

Bowling Alone) och Italien (Den fungerande demokratin eng. Making Democracy Work). 

Semenas artikel behandlar kritik som väckts av andra forskare, han menar att etnisk diversitet 

inte med någon säkerhet eroderar socialt kapital. Därför att socialt kapital har mixade effekter 

som är kontextuella och beroende på de mätbara metoder av specifika historiska såväl som 

socioekonomiska faktorer. (Semenas, 2014) 

 

Kritik har lyfts mot att Putnams argument inte håller i de flesta länder förutom USA och 

Canada. Detta eftersom att det bör ta hänsyn till naturen och innebörden av etnisk diversitet är 

historiskt kontingent, det går därför inte att utan bevis anta att associationen av ett kontext 

fungerar i alla andra. Detta argument stärks av annan forskning som i Europa visat att 

sambandet mellan etnisk diversitet och dimensioner av socialt kapital inte stämmer. Forskning 

i Australien har exempelvis pekar på att snarare finns en koppling mellan etnolingvistik, 

diversitet och tillit än etnisk diversitet eftersom att etniskt diversitet i sig inte skapar sociala 

hinder. (ibid.) 

 

Vidare menar Semenas i sin kritik att Putnam och andra forskare inte tar hänsyn till de 

sammansättande och strukturella skillnaderna mellan grannskap. Genom större beaktande av 

de strukturella multinivåer hade Putnam fått mer exakta resultat. Eftersom att områden skiljer 

sig från varandra på olika nivåer. Andra forskare menar att resultaten blir annorlunda när man 

tar hänsyn till grannskapens egna normer, speciellt till fattigdom. (ibid.)   
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3.3 Medborgarskap 
Tidigare forskning, nationell som internationellt har oftast sin teoretiska utgångspunkt i 

Thomas H. Marshalls teorier om medborgarskap (Lister, 2007). Teorierna omfattar 

medborgarskap som sociala, civila och politiska rättigheter. Socialt medborgarskap avser 

rätten till trygghet, ekonomisk välfärd samt att kunna delta i det social livet. Civila 

medborgarrätten avser att kunna sluta avtal och rätten till att äga samt yttrande- och 

tryckfrihet. Den politiska rättigheten innebär att kunna delta i val och bli vald till politiska 

uppdrag. (T.H. Marshall, 1964) För att samhället ska utvecklas kräver medborgarperspektivet 

skyldigheter men också rättigheter. Marshall menar att det är en social plikt att civilisera och 

utbilda sig, detta är eftersom att samhällets sociala hälsa beror på nivån av medlemmars 

civilisation. Att erbjudas utbildning är en social rättighet eftersom att utbildning formar den 

framtida vuxna. (Urban, s.16, 2018) 

 

Beslutsfattare tenderar på att fokusera på den utsträckning som medborgarskap som primärt 

innebär hur den nya populationen integreras med samhället. Trots att det behövs ett formellt 

medborgarskap för att kunna delta i statens många aspekter av det politiska, civila och social 

livet. Medborgarskap är uppfattat som en nödvändigt för ett fullt medlemskap i dem flesta 

samhällen av världen. Trots att innebörden av medborgarskap varier avgör den vanligtvis om 

någon får rösta i val, äga fast egendom eller nyttja staten sociala förmåner. (Bueker, 2009) 

 

2018 juni röstades Förenta Nationers barnkonvention igenom som lag av Sveriges Riksdag 

och kommer från 1 januari 2020 vara inkorporerad i svensk lag. Enligt konventionen lyfts 

främst att varje människa under 18 år räknas till ett barn, där betraktas alla barn har samma 

rättigheter och vara lika mycket värda. (Unicef, 2019) Konventionen tydliggör även en bred 

syn på att barn inte bör behandlas som fulla medborgare av en demokratisk statsform då de är 

i behov av skydd. Det är det styrande politikers som ska se till att landets barns sociala, 

kulturella och ekonomiska rättigheter tillgodoses genom att använda det yttersta av sina 

resurser. Att barndomen är en kritisk tid rättfärdigar att prioritera välfärd och skyddande lagar 

för barnen över deras politiska rättigheter. Barndomen är en dyrbar tid och idag lever 

miljontals barn under politiskt, materiellt samt psykologiskt instabila omständigheter. Därför 

ger det konventionen och den demokratiska statsformen goda anledningar till att prioritera 

barns välfärd och ge de skyddande lager över politiska rättigheter. Barnkonventionen skyddar 
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barn som en risk klass samtidigt som de hålls ifrån aktiv delaktighet som politiska 

medborgare.(Rehfeld, s. 141-145, 2011) 

 

Alltfler ungdomar i världen under senare tid börjat avvisa politiska institutioner och dess 

klassiska aktörer. Beteendet kännetecknas av flera som apatiskt men som en del av historian. 

Ungas egenskaper skiljer sig från vuxnas som exempelvis maktlösa, sårbara och mer 

ansvarslösa. Unga ses som rebelliska, ignoranta och i beroende av andra. Medan vuxna ses 

som självständiga, ansvarsfulla, maktfulla och kan styra sig själva. Ungdomstillståndet 

uppfattas som en övergående fas av såväl vuxna som ungdomar själva. (Rossi, 2009) 

 

Lister beskriver två tendenser på hur man oftast skriver om barn och medborgarskap. Den ena 

är litteraturen om att betydelsen av medborgarskap för barn framkommit som ”ojämnt”  under 

allt senare tid. Den andra där man fram tills nu ignorerat barn helt och hållet, eller som Lister 

menar likställt medborgarskap med vuxnas eller endast sett barn som framtidens medborgare. 

(Lister, 2007) 

 

Likt refererar även T.H. Marshall om unga vuxna och barn som ”citizen in the making”. 

Marshall såg endast barn som potentiella medborgare och betraktade de mer som ”blivande” 

(eng. becomings) än ”varande” (eng. being). Barn saknar den sociala kompetensen, vilket är 

det som separerar deras medborgarskap från de vuxnas. Litteratur om barndom är väsentligt 

för förståelsen av barns relation till medborgarskap och grundas även i hur vi ser på barn. 

(James, s. 167-169, 2011) (Lister, 2007) 

 

I demokratiska samhällen är det största hindret mellan att få rösta och inte rösta, detta går 

tillbaka till Robert Dahls (1986) uppfattning om att endast vuxna bör få ha rätten till att rösta. 

Studier visar dock att 16-17 åringar är mer troliga att rösta än 18-20 åringar. (Larsen, 

Levinsen, Kjaer, s. 435-451, 2016) Lister menar att åldern inte endast är viktig inom barns 

medborgarskap för att den fastställer kategorin utan även för relationen till kapaciteten inom 

kategorin ”barn”. En åtskillnad som görs från nutida litteratur på barndom är den mellan ”det 

yngre barnet” och ”den unga personen”. (ibid.) 

 

Argument för ökad deltagande av barn i beslutsfattande som påverkar deras liv, är praktiskt 

som teoretiskt mer övertygande ju äldre barnet är. I en rapport från UNICEF förklaras att 

barns kapacitet utvecklas med åldern men att åldern där barn förvärvar sina kompetenser 
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varierar. Kompetenserna varier beroende på ett barns livserfarenheter samt sociala och 

kulturella miljö. Å andra sidan varier naturen av kompetenserna och situationerna barn 

behöver utöva sin kompetens i. (ibid.) 

 

Lister menar att vi inte kan förkasta blocken som bygger upp medborgarskap för att rymma 

barn. Däremot menar kritiker att vi kan forma om dem blocken för att bättre försöka göra 

plats för barn i medborgarskap. Ett första steg skulle då vara att ta ett steg ifrån den absoluta 

meningen av medborgarskap där människan antingen är medborgare eller inte är. Lister 

menar även att integrationen av barn som medborgare inte kan vara enhetlig av samma 

anledning som att medborgarskap inte kan utformas av manliga normer och därför kan inte 

heller barns medborgarskap utformas av vuxnas medborgarskap. Lister gör en åtskillnad av 

att vara en medborgare gentemot att bete sig som en medborgare. (ibid.) 

 

“ [T]o be a citizen, in the legal and sociological sense, means to enjoy the rights of 

citizenship necessary for agency and social and political participation. To act as a citizen 

involves fulfilling the full potential of the status. Those who do not fulfil that potential do not 

cease to be citizens; moreover, in practice participation tends to be more of a continuum than 

an all or nothing affair and people might participate more or less at different points in the 

life-course.” (ibid.) 

 

Denna formulering fungerar inte för barn. Barn använder snarare sin kapacitet av fria val och 

beter sig som medborgare innan de först fullt nyttjar rättigheter som medborgare. För att 

”bete” sig som en medborgare krävs det att man uppfyller fulla potentialen av 

medborgarskapens status. (ibid.) 

3.4 Ungdomars politisk inflytande 
Unga spenderar idag mer tid på platser som gator, torg eller köpcentrum och kaféer, med 

andra ord, attraktiva mötesplatser för unga. Även kallat semiorganiserade fält är platser 

ekonomi och åldersgränser inte finns som några krav. Sådana platser kräver inget ansvar eller 

förpliktelser som man finner i organisationer. (Ahrnes m fl., 2000) Det civila samhället 

fungerar som förutsättning för demokratin menar Putnam och som sker när invånare går ut för 

möter varandra, det vill säga människors interaktioner och diskussioner samt samtal (Putnam, 
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1993). Platser som ungdomar idag befinner sig på och spenderar sin till stora del fritid på är 

inte platser där de möter på demokratin. (Ahrnes m fl., 2000) 

Ett ständigt återkommande fenomen i förorterna är brottslighet och vandalisering av 

ungdomar i förorten. Det underliggande syftet är att uppmärksamma konflikten mellan de och 

polisen. Aktionerna grundar sig i att bli synliggjorda och visa sitt missnöje med 

levnadsvillkoren i områdena. På senare år har alltfler börjat uttrycka sitt missnöje i svensk 

rapmusik där musiken uppmärksammar den kriminalitet som flödar förorterna som orsakats 

av social orättvisa, polisens maktutövning på invånarna och den låga lokala 

levnadsstandarden. (Dahsltedt, 2017) 

Det visar sig återkommande i statens offentliga utredningar att ungdomar är politiskt passiva, 

ett minskat intresse för konventionell partipolitik bekräftas även av Ungdomsstyrelsen (1996). 

Unga föredrar aktioner och handlingar som inte är för tidskrävande och med långvarigt 

engagemang. Under en tio årsperiod har antalet medlemmar i ungdomsförbund kraftigt 

minskat eftersom att ungdomar inte ser någon koppling mellan mål de har i sin vardag och 

mål som organisationer har. Särskilt unga flickor visar mindre intressere och är mest 

underrepresenterade vad det gäller formella och traditionella politiska deltaganden. Diverse 

undersökningar visar dock att det finns ett intresse från ungdomar i politiken. (Tebelius m.fl., 

2001) 

Jabar Amin (miljöpartiet) skriver i en motion att forskning pekar på att tilltron till systemet 

och den politiska självtilltron bidrar till att öka chansen för att en person att vilja uttrycka sin 

åsikt i samhällsfrågor. Enligt studie har det från Ungdomsstyrelsen visat att ungdomar i 16-19 

års åldern fått ett ökat intresse för politik och samhällsfrågor, dock är den upplevda 

möjligheten till påverkan inte stor. Amin menar att instrument för att ta vara på ungdomars 

engagemang i politik är att sänka rösträtten till 16 år. Andra länder som Österrike, Kuba och 

Bosnien – Hercegovina har sänkt rösträtt från 18 år till 16 år. Medan andra länder som Norge 

och Tyskland har sänkt rösträtt från 18 år till sänkt till 16 för lokala val. (Amin, 2016)  

Även i Konstitutionsutskottets betänkande (2016/17:KU17) föreslog utskottet att nya åtgärder 

bör tas för stimulera ungdomars engagemang i politiken och medvetenhet för att påverka sin 

närmaste miljö. Ungdomar ska ges en möjlighet för att delta aktivt i den politiska processen. 

(Konstitutionsutskottets, 2016) 
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4.  Material och metod 

4.1 Material 

I detta arbete har jag valt att studera ungdomar och deras politiska position i samhället. För att 

kunna ge en utförligare bild av ungdomars vilja till inkludering och inflytande har jag använt 

mig av Erik Anderssons artikel (2015) Nya portar? Ungas delaktighet i politiska 

beslutsprocesser på̊ kommunal nivå. Artikeln är en demokratiutredning av hur unga upplever 

sin delaktighet i politiken.  

För att kunna ge en bild av problemet har jag använt mig av Magnus Dahlstedt (eds) bok 

Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (2018). Boken beskriver 

hur ungdomarna (i liknande områden som de jag valt att studera) vill vara med och påverka i 

samhället samt politiken. Litteraturen har fungerat som beskrivande för att ge bild av hur 

ungdomarna i andra områden upplever sin position och vad som kännetecknar områdena med 

social utsattsatthet. Syftet är att upplysa läsaren om att ungdomar inte endast är 

marginaliserade som grupp utan även att de bor i marginaliserade områden.  

Till bakgrunden har jag även använt mig av Susanne Urbans Integration och grannskap. Hur 

kan staden hålla samman? (2018) för att förklara begreppen segregation och integration. 

Litteraturen har även använts för att förklara de sociala hinder och möjligheter områden som 

Skiftinge och Fröslunda har. En del finns även i medborgarskap där jag använt mig av 

Marshalls social medborgarskap. Boken har även använts till teorin för att fylla ut 

kunskapsområden med Putnams teorier. För att beskriva utsattheten i områden har jag använt 

mig av polisens definiering i artikeln Utsatta områden – social ordning, kriminell struktur och 

utmaningar för polisen (2017). Syftet är att ge en klarare bild av vart ungdomarna bor och 

under vilka omständigheter.  

 

Medborgarskap har fungerat som den normativa komponenten av arbetet i syfte för att förstå 

hur medborgarskap är menat och beskrivet och inte nödvändigtvis hur det faktiskt ser ut. 

Detta eftersom att barn och ungdomars medborgskap upplevs olika i jämförelse med vuxnas. 

Till medborgarskap och ungdomars inflytande i politiken har jag använt mig utav artiklar som 

The child as a democratic citizen (2011), FN:s barnkonvention, To Be (Come) or Not to Be 

(Come): Understanding Children’s Citizenship. Sage publications (2011), Democracy for the 
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youth? The impact of mock elections on voting age attitudes (2016), Demokrati som procedur 

eller engagemang - Unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkan (2001), Det 

sociala landskapet (2000) och Youth Political Participation: Is This the End of Generational 

Cleavage? (2009).  

 

För att beskriva hur Sverige tagit i frågan om ungdomar i politiken har jag även använt mig av 

motioner och betänkande från Riksdagens hemsida. Avsikten med det var att ge läsaren 

uppfattning av hur Sverige arbetar mot mer av ungdomars inkludering och inflytande i 

politiken. Där ifrån har jag även tagit fram vad som legat för underlag till deras arbete och hur 

andra länder gått tillväga för att inkludera ungdomar i politiken.  

 

Jag har använt mig utav Robert D. Putnams teori om socialt kapital och etnisk diversitet. Till 

teorierna kompletteras statistik från Skiftinge och Fröslunda om utbildning, etnisk bakgrund 

och deltagande i allmänna val från centrala statistikbyrån. Syftet med statistiken för arbetet 

används till att lägga en grundlig beskrivning för områdena. På så vis att de tydligt kan 

kategoriseras som områden med lågt socialt kapital och andra benämningar såsom utsatta 

områden, utanförskap, förort, med mera. Huvudsakligen fungerar teorin som en väsentlig 

komponent i en stor del av detta arbete. Putnams teorier har även använts tidigare i många 

avancerade studier, undersökningar och arbeten.  Den fungerande demokratin – 

medborgandans rötter i Italien (1993), Den ensamma bowlaren (2000) och E Pluribus Unum: 

Diversity and Community in the Twenty-first Century (2007).  

 

Putnams statsvetenskapliga teorier dominerar forskningsområdet för socialt kapital på grund 

av sin ”enkla” applicerbarhet och tillämpning i flera områden. Däremot kan det vara 

väsentligt att komplettera kunskapsöversikt (Eriksson, s. 45, 2003). Detta har jag valt att göra 

genom använda mig av statistik från valmyndighetens hemsida och Eskilstuna kommun för att 

kunna mäta deltagande, födelseland av födsel, utbildning och inkomst. Statistiken fungerar i 

syfte för att påvisa att områdena faller under benämningar som detta arbete utgår ifrån. 

Statistiken har även använts för att göra kopplingar till teorin som finns om etnisk diversitet 

och socialt kapital. Valet av områden är på grund av områdenas stora spridning på graden av 

etnisk fragmentering.  

För att fylla i luckor och kunskap inom socialt kapital har jag använt Maria Erikssons artikel 

(2003) Socialt kapital; Teori, begrepp och mätning –	en kunskapsöversikt med fokus på 
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folkhälsa. Artikeln har även använts motivering till hur socialt kapital operationaliseras och 

de mäts. Den har även bistått med kunskap om effekter samt önskvärda och negativa 

konsekvenser av socialt kapital.  

För att förklara begrepp etnocentrism har jag använt mig av uppslagsverket 

Nationalencyklopedins definiering. 

För att kunna genomföra detta arbete har jag använt mig av material som kommer från 

forskningsstudien NESLA. Den har varit relevant för att kunna mäta ungdomarnas 

samhällskänsla och upplevda inflytande i respektive område. Svaren har fungerat som en 

komponent för att se om ungdomar i områden av hög etnisk diversitet lyder enligt Putnams 

tes, utgör en mindre samhällskänsla och känsla av inflytande. Med hjälp av svaren från 

frågorna kan det även utläsas om ungdomarna känner tilltro till de andra invånarna i området 

och om dem tillsammans engagerar sig i beslut som påverkar det kollektiva. Deras svar av 

frågorna kommer fungera som mätning av deras sociala kapital.  

4.2  Metod 
Under hösten 2018 utfördes en medborgarforskning kallad NESLA studien i områden av 

Västerås och Eskilstuna. Forskningen är ett samarbete av Sörmland, Västmanland, Västerås 

kommuns och Eskilstuna kommun. Syftet var att ta reda på hur ungdomarna i två olika höga 

och låga socioekonomiska områden ser på sin trygghet och hälsa. Till studien valdes fyra 

områden av vardera kommun till projektet. Under hösten arbetade jag som (praktik) 

forskningsassistent tillsammans med Terence Fell (lektor i statsvetenskap vid Mälardalens 

Högskola) och två andra assistenter i Eskilstuna med att träffa ungdomar på fritidsgårdar. I 

Skiftinge och Fröslundas fritidsgårdar samlade vi 19 oktober 2018 datamaterial för att vidare 

analysera. NESLA studien är fortsättningsvis aktiv och det material jag använder är för annat 

syfte än det studien kommer fram till. Eftersom att jag har varit med och deltagit under 

forskningens gång vill jag redogöra hur det gick till och vad som undersöktes, detta för att ge 

en tydligare bild av varför just det materialet har använts till att studera. 

 

Studien fokuserar på ungdomar mellan 16-19 år gamla bosatta i respektive område. Förutom 

kravet på ålder och att vara bosatt i området behövde ungdomarna ha en smartphone för att 

ladda ner en app som heter The Discovery Tool. När man laddat ner appen skulle man logga 

in, besvara frågor om kön, ålder och utbildning. Därefter skulle man ta en kort promenad i 



	 25 

området och ta kort på det man ansåg skapade otrygghet eller trygghet i området samt vad 

som utgjorde hinder eller möjliggjorde det för en att kunna utföra en fysisk aktivitet. Till 

respektive bild fick man spela en förklaring och beskrivning i både ljud och skrift.  När man 

kände sig färdig (cirka 15-20 minuter) kom man tillbakade och besvarade ytterligare fyra 

frågor om hur man upplevde att man kunde påverka sitt område tillsammans med dem som 

bodde i området. Efteråt fikade vi och gick tillsammans igenom bilderna, kommenterade och 

diskuterade dem.För att ta reda på ungdomars upplevda inflytande och sociala kapital har jag 

valt att fokusera på de fyra frågorna som ungdomarna fick svara på i slutet: 

 

- Personerna som bor i mitt område stöttar varandra. 

- Jag kan påverka beslut som rör mitt område.  

- Tillsammans med andra i mitt område kan jag påverka beslut som rör det här området.  

- Invånarna i mitt område vet var man ska vända sig för att förändra något i vårt område.  

4.2.1  Forskningsdesign 
Detta arbete utgår ifrån fallstudie-design och som de ”allra vanligaste” fallstudier fokuserar 

även min på två analysenheter, två områden i Eskilstuna, Fröslunda och Skiftinge. Fallstudier 

är empiriska undersökningar av specifika fall och syftar till att ge djupgående kunskap om 

fallet som fokuseras på. I detta fall är fallet ungdomar i utsatta områden och deras politiska 

inflytande samt samhällskänsla. Målet med fallstudier är att kunna generalisera samt utveckla 

teorier och begrepp som i detta fall är ett test av Putnams teori. Nackdelar med kvalitativa 

fallstudier kan bland annat vara författarens objektiva studie. (Metodpraktikan, s. 93-110) Jag 

har därför försökt att utforma arbetet på ett så objektivt förhållningssätt som möjligt.   

Till detta arbete har två huvudsakliga urval gjorts, dels valet av fallen (områdena) Fröslunda 

och Skiftinge har varit på grund av deras likheter. Bland annat att de är geografiskt belägna i 

Eskilstuna kommun, åt motsatta håll utanför stadens centrum. Områdena, har liknande 

statistik med låg utbildning, valdeltagande, och inkomst. Bägge områdena är enligt polisen 

även listade som utsatta områden. Dock skiljer de sig på en nyckelvariabel där Fröslunda är 

mer etniskt fragmenterat än Skiftinge. Hur områdena skiljer sig åt samt närmare statistik 

ligger i empiridelen i detta arbete eftersom att det tillsammans med områdena och 

ungdomarnas svar utgör en variabel. 
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En jämförande fallstudie-design är således den mest passade för att gräva djupare. Arbetet är 

även utformat som teoriprövande vilken använder redan utformande teorier och tillåter testa 

ett specifikt fall. Detta tillåter mig således testa Putnams tes genom att se om dimensioner för 

socialt kapital blir påverkade och (om de blir) huruvida påverkningen är på grund av 

områdenas etnisk fragmentering. (Metodpraktikan, s. 38-40) 

Det andra huvudsakliga urvalet består i detta arbete av 23 ungdomar av två områden där 

ungdomar är analysenheterna, populationen är således ungdomar i Fröslunda och Skiftinge. 

Samling av datamaterial utfördes i form av första-bästaurval (även kallat för 

bekvämlighetsurval) eftersom att ungdomarna som svarade var ”enkla” att få tag i. En annan 

var snöbollsurval där platsen ungdomarna befann sig visade vägen till vart det fanns 

analysenheter med liknande egenskaper. (Metodpraktikan, s. 189-190)  

Ungdomars egenskaper kan förklaras i variabler som ska anta minst två eller flera värden. 

Variabler kan vidare delas som oberoende och beroende. Eftersom att ungdomarna i detta 

arbete svarar på frågorna varier deras uppfattningar i förhållande till varandra. Socialt kapital 

och etnisk diversitet är något som kan förklaras genom ungdomarnas svar. Ungdomarna är 

därför i detta arbete de oberoende variabeln och teorin om socialt kapital och etnisk diversitet 

den beroende variabeln. (Metodpraktikan, s.44-53) 

Arbetet är en komparativ kvalitativ undersökning om ungdomars subjektiva upplevelse av 

deras område. Mitt arbete grundar sig på enkätundersökningens svar från ungdomar som 

deltog i NESLA studien. Främst har till detta arbetets fokus legat i att studera dimensioner av 

socialt kapital för att kunna se om Putnams tes håller. Dimensionerna avser generaliserade 

normer, samhörighet och tillit samt förtroende. (Eriksson, s. 39-42, 2003) 

Begreppet socialt kapital kan mätas i sex olika grupper om frågor om; 

1) socialt nätverk/stöd 

2) sammanhållning, ömsesidighet, personlig tillit 

3) kontroll, självtillit 

4) civilt engagemang  

5) institutionaliserad tillit/förtroende 

6) kring uppfattning om lokal miljö/omgivning 
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Ungdomarnas sociala kapital studeras vidare på individuell nivå och lokalsamhällelig nivå. 

Frågorna omfattar deras civila engagemang genom såväl deras egna svar om uppfattat 

inflytande i deras område som de röstberättigade invånarnas deltagande i riksdagsval. Vidare 

studeras även ungdomars tillit och förtroende för samarbete med andra individer i deras 

område för gemensam problemlösning. Undersökningen fokuserar på en sociokulturell miljö 

där synen på platsen avgjorts av vilka människor som bor där, deras inkomst och etniska 

ursprung. (ibid.) 

Eriksson beskriver annan forskning som likt min undersökt olika komponenter av begreppet 

socialt kapital och hur man med hjälp av subjektiva upplevelser studerat socialt kapital. 

Studien undersökte om de olika komponenterna som studerats kan relatera till det allmänna 

välmående hos barn och unga. Där använde författaren använt sig av en kvalitativ metod för 

att undersöka respondenter mellan 12 och 15 år gamla. Det som undersöks är respondenternas 

subjektiva erfarenheter av deras bostadsområde, livskvalité, deras sociala nätverk och 

deltagande i sociala nätverk. (Eriksson, s. 35-42, 2003) 

På grund av att begreppet socialt kapital har brist i entydig definition och valida 

mätinstrument finns det svårigheter att utforma ”ett enda ”sant” mätinstrument för socialt 

kapital då definitionerna är multidimensionella och inkluderar flera nivåer och enheter för 

analys.” (Eriksson, s. 31, 2003) 

Operationalisering av begreppet socialt kapital och inom ramen för begreppet som hypotesen 

om etnisk diversitet mäts är genom svaren från ungdomarna i studien. Det följer genom teorin 

om vad som skapar socialt kapital och om det går att finna svar i att det låga sociala kapital 

kan vara en konsekvens av etnisk diversitet, det vill säga om Putnams tes håller. Putnams tes 

kan i detta arbete studeras genom ungdomars subjektiva upplevelse av sitt sociala kapital. 

 

  



	 28 

5. Empiri 
5.1  Områdesbeskrivning 

Tabell 1: Demografisk, socioekonomisk och deltagande-relaterat beteende i låga 

socioekonomiska områden i Eskilstuna. Källa: SCB (2017) 

  Skiftinge Fröslunda Eskilstuna 
Population av ursprung av födseln  (2017) N % N % N % 

Född i Sverige 1766 37 2805 37 69294 66 
Utländsk bakgrund 3071 63 4805 63 35415 34 

Alla 4837 100 7610 100 104709 100 
Utbildning (2017)             

Grundskola 630 24 1304 33 8965 16 

Gymnasial  1210 47 1758 44 28806 50 

Tertiär 732 28 941 24 19333 34 

Alla 2572 100 4003 100 57104 100 

Inkomst (2016)       

Årlig medelinkomst av arbetskraft (index)  74  63  100 
Deltagande (2018)                 

Allmänna val 1476 72 1458 70 63335 85 

Regionala val 1543 68 1795 64 64486 81 

Lokala val 1552 68 1799 64 64806 81 

        

I en rapport från polisens nationella operativa avdelning på underrättelseenheten i Stockholm 

juni 2017 beskrivs Skiftinge och Fröslunda som utsatta områden, enligt rapporten förklaras ett 

utsatt område som ett geografiskt avgränsat område. Dessa områden karakteriserar av låg 

socioekonomisk status där kriminella har inverkan på lokalsamhälle. (Polisen, 2017) 

 

Vid ett första ögonkast kan områdena se likadana ut där lite mer än en tredjedel av de boende 

har utländsk bakgrund. Men när man ser till den etniska fragmenteringen i området träder en 

annan bild av Fröslunda, området är inte bara större till invånare utan har en unik etnisk 

sammansättning som tydligare kommer visas i empirin av denna studie. I bägge områdena har 

67 procent av områdenas invånare utländsk bakgrund och 37 procent födda i Sverige. Detta 
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innebär 67 procent av de födda i Sverige även kan ha utländsk bakgrund men inte 

nödvändigtvis vara av svenskt ursprung. (Eskilstuna, 2017) 

 

Utbildning visar att endast 24 respektive 33 av invånarna i områdena har en 

grundskoleutbildning. Medan 47 respektive 44 procent av invånarna i områdena har en 

gymnasial utbildning. Utbildning fungerar således som en väsentlig komponent för utveckling 

av socialt kapital och den framtida vuxna. (Putnam, 2000) 

 

I Fröslunda och Skiftinge finns ett lägre deltagande i allmänna val. 2018 röstade 60,95 

procent av röstberättigade invånarna i Fröslunda– Björkhultsvägen och 66, 80 procent i 

Fröslunda – Tallåsparken. I norra Skiftinge röstade 68,78 procent och i södra 67,73 procent. 

Total röstade i snitt 81,20 av Eskilstunas invånare i valet. (Valmyndigheten, 2019)  

 

I andra områden av Eskilstuna med hög etnisk homogenitet som Skogstorp med 2906 

invånare varav 90,26 procent är av svenskt etniskt ursprung. I södra delen av Skogstorp 

röstade i snitt 93,61 procent och i norra 89,72 procent av områdets invånare. Statistiken följer 

Putnams tes om att hög etnisk homogenitet således skapar ökar socialt kapital 

(Valmyndigheten, 2019) (Eskilstuna, 2018) 

 

Tabell 2: Födelseländer utav delområden Skiftinge i Eskilstuna (Eskilstuna, 2018) 

Totalt 93 länder inklusive okänd. Annat land än nämnt i tabellen = n < 51 invånare från 

respektive land. 

 

Skiftinge 
 N   %  
Sverige 2532       51,6  
Irak 1220   24,9  
Syrien 243   4,8  
Finland 200   4,1  
Somalia 52   1,1  
Iran 51   1  
Total 4904   100  

 

Tabellen visar att det bor 4904 invånare Skiftinge och att området är etniskt fragmenterat med 

invånare från 93 olika länder inklusive okänt. Majoriteten stiger strax över hälften med 1,6 
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procent människor födda i Sverige och därefter till närmare 25 procent av människor födda i 

Irak. Det finns alltså två större etniska grupper som bor i Skiftinge och samtliga andra faller 

under 5 procent. (Eskilstuna, 2018) Det går att utläsa två dominerande etniska grupper i 

Skiftinge, svenskt och irakiskt. Efter irakiskt ursprung faller procenten direkt under 5.  

 

Tabell 3: Födelseländer utav delområden Fröslunda av Eskilstuna  
(Eskilstuna, 2018) Totalt 106 länder inklusive okänd. Annat land än nämnt i tabellen = n < 

192 invånare från respektive land. 

 

Fröslunda 
 N   %  
Sverige 3861   50,2  
Somalia 1102   14,3  
Irak 698   9,07  
Syrien 425   5,52  
Eritrea 286   3,72  
Finland 192   2,50  
Total 7695   100  

 

Fröslunda har till största etniska grupp likt Skiftinge med 0,2 procent över hälften, en 

majoritet på invånare av svenskt etniskt ursprung. Därefter 14,3 procent av somaliskt 

ursprung och 9,07 procent av irakisk ursprung. Tabellen visar att fler invånare av etniska 

ursprung är större och fler i Fröslunda än Skiftinge. Totalt finns invånare med ursprung från 

106 länder inklusive okänt, invånarna är större till storleken samtidigt som det finns större 

grupper. (Eskilstuna, 2018) 

 

I Fröslunda pekar tabellen till flera ”större” etniska grupper, svenskt, somaliskt och irakiskt. 

Även syriskt, eritreanskt och finskt men inte till antalet lika stora. Fröslunda är mer etniskt 

fragmenterad än Skiftinge, med fler invånare och ursprung från flera olika länder. Eftersom 

att det är födelseländer kan det innebära att en eller två föräldrar är födda i annat land än en 

själv. Som i teorin nämns, ärver barn i regel föräldrars kulturella kapital och skapar sitt 

sociala kapital genom diverse nätverk i samhället. 

  

Konflikt hypotesen pekar på att in-och ut-grupper eroderar varandra. Personer födda i Sverige 

med en eller två föräldrar födda i ett annat land kan fortfarande hålla sig till sin etniska in-
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grupp av. Statistiken gör därför inte helt rättvisa. Bara för att en person är född i Sverige 

måste det inte innebära att den räknas till en svensk in-grupp. Som Urban nämner utgås oftast 

svensk som ett neutralläge och parallellt med det höga sociala kapitalet. 

 

5.2 Ungdomars samhällskänsla för sitt område i 
Skiftinge och Fröslunda 

Tabell 4: Ungdomars samhällskänsla för sitt område (n=23) Källa: NESLA (2018) 

 Skiftinge Fröslunda Områdena 
Uppfattat politiskt inflytande (2018) N % N % N % 
Personerna som bor i mitt område stöttar 
varandra 

      

Håller med 5 46 6 50 11 48 
Neutral 3 27 2 17 5 22 

Håller inte med 3 27 4 33 7 30 
Jag kan påverka beslut som rör mitt område       

Håller med 3 28 8 67 11 48 
Neutral 4 36 1 8 5 22 

Håller inte med 4 36 3 25 7 30 
Tillsammans med andra i mitt område kan 
jag påverka beslut som rör det här området 

      

Håller med 2 18 6 50 8 35 
Neutral 4 36 1 8 5 22 

Håller inte med 5 46 5 42 10 43 
Invånarna i mitt område vet var man ska 
vända sig för att förändra något i vårt 
område 

      

Håller med 1 10 6 50 7 30 
Neutral 5 45 2 17 7 30 

Håller inte med 5 45 4 33 9 40 

 
 

Ungdomarna som ingick i NESLA forskningen som tog plats i Skiftinge var endast pojkar och 

av etniskt ursprung från länder i Mellanöstern. Även ungdomarna i Fröslunda var pojkar men 

av endast somalisk etnisk ursprung. Tabell 3 visar att ungdomarna i bägge områdena håller 

med om att personerna i deras område stöttar varandra ungefär lika mycket. Ungefär lika 

många håller sig ”neutrala” och ”håller inte med”. Andelen procent är trots enigheten väldigt 
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låg och pekar mot att människorna i området inte stöttar varandra mycket. Detta kan tyda på 

att invånarna har få informella och överbryggande nätverk.   

 

Däremot visar tabellen att många fler ungdomar i Fröslunda håller med om att de kan påverka 

beslut som rör sitt område än i Skiftinge. Ungdomarna i Skiftinge är jämnt delade på ”håller 

inte med” och ”neutral” medan färre ”håller med”. Detta kan tyda på som Putnams teori om 

att det finns ömsesidighet enighet av sociala normer i Fröslunda än i Skiftinge. Med stor 

sannolikhet att den egna gruppen i Fröslunda har samma sociala normer och tillsammans vet 

vart de kan vända sig för att påverka beslut som tas i området. Ungdomarna i Fröslunda ger 

intryck av att inneha ett starkt sammanbindande nätverk och detta förstärker således deras 

gemensamma identitet som homogen grupp. Banden har skapat grunden för ömsesidighet och 

solidaritet bland medlemmarna. 

 

Även 50 procent av ungdomar i Fröslunda håller med om att de tillsammans med andra i sina 

områden kan påverka beslut som rör deras område medan lite mindre än hälften anser att de 

”inte håller med”. 18 procent av ungdomarna i Skiftinge visar låg förtroende för samma 

formulering och fler är antingen ”neutral” eller ”håller inte med”. Som tidigare pekar det mot 

att Fröslundas ungdomar känner solidaritet i sin grupp. Dock visar andelen procent tros det 

låg tilltro till de tillsammans kan påverka beslut i deras område. Den etniska fragmentering 

skapar låg känsla för att kunna ta gemensamma åtgärder för sådant som rör deras område. 

 

I Fröslunda håller 50 procent av ungdomarna med om att invånarna vet vart de ska vända sig 

för att förändra något i deras område medan endast 10 procent av ungdomarna Skiftinge 

”håller med”. Även i denna fråga visar Fröslundas ungdomar att de vet vart de kan vända sig. 

Möjligtvis att de vet vart i den egna gruppen de kan vänta sig eller att gruppen har kunskap 

om vart de ska vända sig.  
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6. Analys av material 
 

I och med de senaste decenniernas flyktings- och invandringsvågor har Sverige fått problem 

med att således lösa de olika konsekvenser av integrering som uppstått. Som resultat av 

fördelning av kategorier i områden har Sveriges befolkning fått uppleva olika lokala 

levnadsförhållanden och en ökad segregation i grannskapen. Som ny i Sverige innehar man 

oftast till en början små resurser och landar i områden med sämre lokala och sociala 

förhållanden. Det skapas vidare på så sätt grannskapseffekter i följd av att invånarna påverkar 

varandra. Som konsekvens av detta har områdena fått synonyma eller överlappande 

benämningar som förort, utsatta områden, marginaliserade eller utanförskap. Områden som 

dessa kännetecknas även av hög kriminalitet och behov av socialbidrag eller annan typ av 

ersättning, arbetslöshet och låg inkomst.  

 

Som i inledningen beskrivs ungdomarnas utsatthet inte minst i politiken men som också 

bosatta i dessa områden. Ungdomarnas politiska inflytande är lågt och bör höjas i syfte för att 

öka deras intresse och kunskap. Trots att medborgarperspektivet om att ungdomar ses som 

blivande medborgare och inte är röstberättigade visar motioner, betänkande och diverse 

studier att det är väsentligt att Sverige tar vara på ungdomars vilja till inkludering.  

 

Siffrorna i inkomst (index) pekar på låg medelinkomst bland invånarna, men ännu lägre i 

Fröslunda med 63 i index än i Skiftinge som har 74. En förklaring kan vara att det låga sociala 

kapitalet i området gör att man inte har några sammanlänkande och överbryggande band för 

att hitta jobb. Även kan den höga bristen på utbildning bland invånarna göra att många inte 

kan få jobb, att fler arbetar med svartjobb eller arbetar med yrken som ger låg inkomst. 

 

Polisens rapport (2017) listades Skiftinge och Fröslunda som utsatta områden med hög 

kriminalitet, låg benägenhet att delta i rättsprocesser samt eventuellt extremism och som 

parallell samhälle. Statistik visar att majoriteten av invånarna (2017) är utav utländsk 

bakgrund. Men ”född i Sverige” kan även innebära att vara född i Sverige men ha föräldrar 

(en eller två) födda i ett annat land. Statistiken visar även att invånarna (2017) generellt är 

lågutbildade eller inte har någon utbildning alls där endast 24 respektive 33 procent gått ut 

grundskolan. Mindre än hälften av invånarna i bägge områdena har en gymnasieexamen eller 

tertiär. För att områdena ska kunna höja sitt sociala kapital är det väsentligt för invånarna att 
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höja sin utbildningsgrad eftersom att samhällets sociala hälsa beror på medlemmarnas 

civilisation.  

 

Under 2018:ns val pekar siffrorna på lågt deltagande i allmänna, regionala och lokala val. 

Däremot går det att se att Fröslunda kontinuerligt hela tiden ligger efter Skriftinge. I allmänna 

val ligger Skfitinge före med 72 procent och Fröslunda 70 procent. I regionala val och lokala 

val ligger Skiftinge före med 68 procent respektive Fröslunda 64. Som Putnams tenderar 

områden med hög etnisk diversitet vara fattigare, mindre utbildade och ha större svårigheter 

med att behärska språket. Andra negativa kategorier som är mätbara är det lägre förtroende 

för lokala ledare och kommuner där invånarna i bägge områdena röstat lägre än i det allmänna 

valet.  

 

Som Humes anekdot skulle alla få det bättre om man tillsammans samarbetade. Men som hur 

spelteoretiker formulerar fungerar inget samarbete utan ömsesidig tillit. I och med högt socialt 

kapital ökar människan produktivitet, invånarna i områdena lever ett bättre, tryggare och 

lyckligare liv. Speciellt gynnsamt för barn och unga som får växa upp där gatorna och miljön 

är mer välhållen och människor i regel är vänligare.  

 

Andra mätbara kategorier som Putnams respondenter visar likt Skiftinges ungdomar och 

valdeltagande i området som lägre förtroende för lokala ledare och kommuner. Det visar även 

låg politisk effektivitet eftersom att ungdomarna upplever att de inte vet vart invånarna ska 

vända sig för att förändra något i sitt område. Ungdomarna visar bland annat även mindre 

förväntningar från att andra i området tillsammans kan påverka beslut i området, med stor 

sannolikhet inte bara för de inte vet vart de ska vända sig utan för att invånarna inte 

samarbetar. 

 

I empirin togs Skogstorp i samma kommun Eskilstuna med som exempel av område med hög 

etnisk homogenitet. Skogstorps statistik av valdeltagande visade sig vara avsevärt högre än 

Skiftinge och Fröslunda. Detta kan tyda på att den homogena gruppen i områden har samma 

sociala normer, ömsesidighet och solidaritet.  

 

Empirin visar att Fröslunda har fler invånare än Sktiftinge, Fröslunda har även flera invånare 

med födelseland från fler länder än Skiftinge vilket gör Fröslunda mer etniskt fragmenterat.  

Trots det visar ungdomarnas svar i forskningsstudien att Fröslundas ungdomar anser sig 
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kunna påverka beslut som rör deras område avsevärt mer än Skiftinges ungdomar. Det finns 

även färre som är ”neutrala” och ”inte håller med” i frågan än i Skriftinge. I Sverige idag 

upplever de flesta ungdomar att det inte finns några reella möjligheter till att få inflytande i 

politiken och ämnen som rör de. Eftersom att de inte heller har någon rösträtt hindras de även 

av ålder. Dock upplever ungdomarna i Fröslunda att de kan påverka beslut som rör deras 

område. Eftersom att ungdomarna i Fröslunda alla var utav somalisk ursprung kan det även 

peka på att de vet hur de kan påverka genom sitt starka band inom den etniska gruppen. Det 

kan tyda på att den etniska gruppen i området har ett starkt socialt kapital inom sig. Även som 

Putnsam kallar det ”in group” socialt kapital.   

 

Även i frågan om de tillsammans med andra i deras område kan påverka beslut som rör 

området anser sig Fröslundas ungdomar hålla med avsevärt mer än i Skiftinge. 46 procent av 

Skiftinges ungdomar anser att de inte håller med och 36 procent håller sig neutrala till frågan. 

50 procent av Fröslundas ungdomar håller med och 42 procent inte. Det pekar på att tilliten 

och samarbetet i områdena är låga, ungdomarna anser inte att människorna där tillsammans 

samarbetar mot mål eller åtgärder för områdets kollektiva. 

  

Fler ungdomar i Fröslunda håller med om att de vet var de ska vända sig för att förändra något 

i sitt område och Skiftinges håller sig ”neutrala” eller ”håller inte med”. Även här pekar det 

på att Fröslundas ungdomar inom sin grupp vet vart de kan vända sig för att förändra något i 

sitt område.  

 

Tabell 3 och 4 visar att ungdomarna inte föser stor tillit till människorna i deras område. Detta 

kan bero på att invånarna där inte har ingår större gemenskap med varandra. Den etniska 

fragmenteringen skapar minskad solidaritet och socialt kapital bland människorna i Fröslunda 

och Skiftinge. Det upplevs, som även Putnam menar, att människor i områdena drar sig ifrån 

områdets kollektiva liv och inte litar på sina grannar. Samtidigt finns det ett lågt 

valdeltagande bland invånarna som visar lågt förtroende för lokala ledare och partier. Men 

som Putnam menar är en person med goda förbindelser i ett samhälle med svara sociala band 

inte lika produktiv som en person med goda förbindelser i ett område med goda band. Detta 

innebär att det behöver finnas ett nätverk, nästan som att en eller få personer inte kan ”dra 

hela lasset”. Det behöver alltså finnas ett stort nätverk där många är med och är delaktiga. 
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I ett annat perspektiv som Marshall formulerar barns medborgarskap som ”citizen in the 

making”. Där saknar barn till skillnad från vuxna den sociala kompetensen för att kunna delta 

som aktiva medborgarskap. Enligt barnkonventionen räknas alla under 18 år till barn vilket 

innebär ett perspektiv på att ungdomarna under 18 år i denna studien kan ses sakna den social 

kompetens. Men det är viktigt att poängtera som rapporten från UNICEF att det bör göras 

skillnad det yngre barnet och den unga personen. Kapaciteten i 16, 17 och 18 års ålder är 

avsevärt större än ett yngre barn. Det behöver även tas hänsyn till ungdomarna i Fröslunda 

och Skiftinge har andra livserfarenheter samt med stor sannolikhet växt upp i andra sociala 

och kulturella miljöer än andra. 
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7. Slutsats  
Arbetet visar att ungdomarna i bägge område känner lågt socialt kapital och samhällskänsla. 

Detta beror dock inte på den etniska fragmenteringen eftersom att bägge områdena är etniskt 

fragmenterade och på ett ungefär har samma sociala levnadsförhållanden. Resultaten visar 

även möjligtvis att ungdomarna i det ena området känner högre socialt kapital inom den egna 

etniska gruppen. Ungdomars sociala kapital är inte direkt relaterat till områdets höga etniska 

diversitet som således leder till ungdomarnas låga känsla för inflytande och samhällskänsla. 

 

• Visar Putnams tes att etnisk diversitet i områdena skapar lågt socialt kapital och 

samhällskänsla? 

 

Resultat håller inte Putnams tes om att etnisk diversitet skapar lägre socialt kapital, tvärtom 

ifrågasätter den det givna sambandet som Putnam uttrycker. Ungdomarna i Fröslunda visar 

högre samhällskänsla trots att de är mer etniskt fragmenterade. Det kan även peka på att 

invånarna i området håller sig till in-gruppen och skapar misstroende till ut-gruppen eftersom 

att alla ungdomar i som deltog var av somaliskt ursprung. Detta skapar således hinder för 

invånarna att skapa sammanlänkande och överbryggande band till varandra.  Det låga sociala 

kapitalet resulterar i svårigheter för människorna att tillsammans i området samarbeta mot 

gemensamma åtgärder och delta i den sociala aspekten av området. Ökning av det sociala 

kapitalet i områdena skulle ge bättre möjligheter till att bli produktiva öka 

samhällsengagemanget. 

 

• Hur ser ungdomarnas samhällskänsla ut i utsatta områden med olika grader etnisk 

fragmentering?  

 

Arbetet visar att ungdomar i Skiftinge och Fröslunda har låg samhällskänsla. De hyser inget 

större förtroende till varandra och deras inflytande i området. Dock pekar tabellerna på att 

Fröslundas ungdomar hyser större inflytande och tilltro för sitt område än ungdomarna i 

Skiftinge. Detta kan bero på att de har ett starkt socialt kapital inom deras etniskt homogena 

grupp. Enligt konflikt hypotesen kan detta bero på att de inom gruppen har starkt solidaritet 

och vet vart de ska vända sig för att ändra något i sitt område.  
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8. Diskussion och framtida forskning 

De svårigheter som går att utläsa från detta arbete är att man inte kan skapa homogena 

grupper i alla områden för att få höga sociala kapital. Det finns inte heller något starkare bevis 

på att det låga sociala kapital är ett resultat av hög etniskt fragmentering. Högt socialt kapital 

behöver nödvändigtvis inte innebära positiva effekter. Sverige behöver en politik som kan 

jämna ut dessa problem, det behövs satsningar på områden som befinner sig under dessa 

omständigheter. Eftersom att konsekvenserna blir ökad kriminalitet, låg utbildade människor, 

dåliga inkomster med mera.  

 

Resultatet av detta arbete visar att ungdomar känner av socialt kapital däremot visar det inte 

att det är direkt relaterad av etnisk fragmentering. Det låga sociala kapitalet blir ett hinder för 

ungdomar att skapa överbryggande nätverk och diverse sociala band till andra människor i 

deras område. En möjligthet för ett utvecklat socialt kapital är att istället för att se kontakt 

hypotesen som en hypotes och istället använda den som metod. Genom mer kontakt till 

människor som är olik en desto mer tillit och eroderar åtskillnad av in- och utgrupp. På så vis 

minskar även etnocentrismen i in-gruppen.  

 

För framtida forskning bör man ta mer hänsyn till kultur, etnicitet och religion. Detta eftersom 

att människor från olika bakgrunder har olika sociala normer och annorlunda levnadssyn. De 

olika bakgrunder en människa bär på kan variera hur mycket en människa vill samarbeta med 

människor som är olik den eller hur mycket den vill delta i politiska sammanhang. Framtida 

studier bör göras på individnivå för att bättre söka svar till varför invånare i dessa områden 

har lågt socialt kapital. En större distinktion till framtida forskning bör vara mellan kontakt 

och konflikt hypotesen. Genom att testa och se vilken som de facto fungerar eller om det 

skiljer sig mellan grannskap. 

 

Ungdomarna som varit med i forskningen kommer att i nästa val 2022 kunna rösta, deras plats 

och utveckling mot fulla medborgare kommer avgöra om de röstar och hur de röstar. Det är 

därför viktigt att vi tar ungdomars politiska utveckling på fullaste allvar då de är framtidens 

medborgare.  
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