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röster om delaktighet
”Delaktighet”, ”påverkan” och ”engagemang” har blivit honnörs-
ord i diskussionen om hur ett samhälles medlemmar bör vara 
med och påverka sin egen och andras situation. Tre stora utred-
ningar gjorda under 2000-talet visar emellertid att den form av 
social, ekonomisk och etnisk segregering som Sverige erfarit 
under de senaste 20 åren resulterat i minskad social och politisk 
delaktighet i heterogena mångkulturella områden.

I denna studie förs ett samtal med ungdomar och vuxna om 
samhällelig delaktighet och om hur det är möjligt att verka 
för lokalsamhällets väl. Samtalen berör frågor om delaktighet, 
inkludering och exkludering. Den bild som växer fram angå-
ende ungdomars känsla av delaktighet är mer positiv än den 
som framkommer i de tre statliga utredningarna som utgör en 
referensram för denna studie. Då studien också berör de former 
av exkludering som sker genom inkluderande strävanden är det 
emellertid möjligt att visa att delaktigheten bland ungdomarna 
är villkorad då vissa medlemmar är mer delaktiga än andra.
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Förord 

Föreliggande rapport bygger på ett initiativ från Mälardalens utvär-
deringsakademi i samband med utvärderingen av Stockholms stads 
Stadsdelsförnyelseprogram. Stadsdelsförnyelsen är en integrations-
politisk satsning på utveckling i nio stadsdelsområden i Stockholms 
stad under perioden 2003–2006. Ett viktigt mål är att öka medbor-
garnas möjligheter till delaktighet och inflytande i närsamhället. 

Denna studie är emellertid ingen del av ovan nämnda utvärdering 
utan skall förstås som en studie där ungdomars upplevda känsla av 
delaktighet fokuseras. Då flera av de projekt som initieras av Stads-
delsförnyelsen handlar om ungdomar och deras delaktighet i sam-
hälleliga frågor har den empiri som ligger till grund för detta arbete 
hämtats inom ramen för detta program. Syftet med denna under-
sökning är att söka kunskaper om och därmed en ökad förståelse 
för delaktighetens sociala villkor och har inga intentioner att be-
döma huruvida projekten lyckats eller misslyckats i sina strävanden 
att göra ungdomar mer delaktiga i samhället. 

I studien förs ett samtal med ungdomar och vuxna ansvariga in-
volverade i projekt som syftar till att öka ungdomars samhälleliga 
delaktighet och ge dem en chans att påverka frågor som handlar om 
lokalsamhällets väl. Studien berör frågor om delaktighet, inklude-
ring och exkludering, där fokus också ligger på de former av exklu-
dering som sker genom inkluderande strävanden. Insamlingar av 
uppfattningar om delaktighetens villkor från representanter för oli-
ka ungdomsverksamheter och ungdomar aktiva i dessa verksamhe-
ter har gjorts genom mindre strukturerade samtal. För insamling 
och presentation, analys och slutsatser har Niclas Månsson ansva-
rat. 
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Arbetet har genomförts i ett gott samarbete med Pia Sundqvist på 
Stockholms stadshus och lokala utvecklingssamordnare i tre av 
Stockholms stadsdelar. Ett stort tack riktas till er. Ett hjärtligt tack 
riktas också till ansvariga för olika ungdomsverksamheter för goda 
samtal, hjälp och varmt bemötande. Ett stort tack riktas också till 
SIDES* för de kommentarer som framkom då slutversionen av före-
liggande rapport diskuterades under fredagsseminariet. 

Slutligen riktas ett innerligt tack till de ungdomar som deltog i 
studien då ni så frikostigt delade med er av era tankar om delaktig-
hetens villkor. Studien hade inte varit genomförbar utan er. 

 
 

Eskilstuna 2008-05-19 

Ove Karlsson Vestman 
Professor och forskningsledare vid MEA 
http://www.mdh.se/isb/mea/ 
 
 
 

                                           
* www.mdh.se/ukk/forskning/forskningsmiljoer/sides 
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Inledning 

Titeln till denna rapport, ”Röster om deltagande. En kvalitativ stu-
die om ungdomars uppfattning av och chanser till samhällelig del-
aktighet”, symboliserar den sociala delaktighetens komplexa, krea-
tiva och många gånger orättvisa karaktär. Vår delaktighet i samhäl-
let, hur vi kan påverka vårt eget och andras öde och våra strävanden 
att leva tillsammans med andra lyfter frågor om hur vi bemöter vår 
medvärld, hur vi uppfattar oss själva och andra i vår omvärld och 
vad sociala, kulturella och etniska olikheter betyder för individens 
möjligheter att förverkliga sina mål och aktivt delta i samhällets an-
gelägenheter. Svaren på frågorna kan visserligen variera, men kan 
relativt okomplicerat relateras till de relationer en individ har till 
hennes medmänniskor, såsom familj, vänner, gemenskaper, arbete 
och samhälleliga institutioner. Dessa relationer skapas och återska-
pas i olika sociala rum där människor träffas och interagerar med 
varandra. 

Ingen i ett demokratiskt samhälle, åtminstone formellt sett, är 
utestängd från det offentliga rummet. Det betyder emellertid inte 
att samtliga individer och grupper som befolkar rummet samma 
förutsättningar att delta i den typ av dialog där gemensamma an-
gelägenheter diskuteras och olika lösningsförslag konfronteras mot 
varandra i strävan att publika problem löses på ett anständigt och 
legitimt sätt. På så sätt har vissa individer och grupper större möj-
ligheter att påverka sin egen vardag och det omgivande samhällets 
politiska spörsmål än andra. Klasstillhörighet, etnicitet, kön, ålder 
och utbildning har i Sverige visat sig vara viktiga faktorer som ska-
par ojämlika förutsättningar att delta (SOU 2000:1; SOU 2000:3). 

I rapporten Välfärd vid vägskäl (SOU 2000:3) framkommer att de 
människor som tenderar vara mer politiskt svaga än andra utgörs, 
jämte pensionärer, av ungdomar. Likaså deltar människor med ut-
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ländsk bakgrund mindre i det politiska livet än övriga och har där-
med reducerade möjligheter att påverka sin egen sociala situation. 
Förklaringarna till denna utveckling härleds i rapporten till frågor 
om utbildning, arbete och härkomst, då det finns ett positivt sam-
band mellan integration och politisk delaktighet. Vidare kräver ett 
politiskt engagemang ett visst mått av resurser, som exempelvis 
kunskaper om hur det politiska livet fungerar, kännedom om de 
kanaler som finns för att utöva inflytande och hur dessa kan ut-
nyttjas på bästa sätt. Enligt samma rapport har ungdomar under 
1990-talet drabbats av en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur har lett 
till ett politiskt utanförskap, med en försvagad tilltro inte enbart till 
politiker utan även till ungdomarnas egen förmåga att påverka sam-
hällets riktning i olika sociala, kulturella och politiska frågor. Ännu 
högre visar sig arbetslösheten och det politiska utanförskapet vara 
bland ungdomar med utländsk (främst utomeuropeisk) bakgrund. 

Enligt Demokratiutredningens betänkande En uthållig demokrati 
(SOU 2000:1) har utvecklingen under 1990-talet lett till social, ekono-
misk och etnisk segregering. Det har gjort det möjligt att tala om en 
ghettoisering av det svenska samhället. I bakvattnet av denna segre-
gering visar rapporten att effekterna av en ökad boendesegregering 
lett till en uppdelning dels av homogena vita medelklassområden 
som uppvisar högre delaktighet i det politiska livet, dels av hetero-
gena mångkulturella områden, där delaktigheten i det politiska livet 
visar sig vara lågt. Människor som bor i de sistnämnda områdena 
tenderar att sakna de instrument som är möjliga för att kunna på-
verka sin utveckling. De är så väl socialt som politiskt marginalise-
rade, vilket naturligtvis försvårar deras tillträde inte enbart till den 
offentliga arenan. Det reducerar också deras förhoppningar på att 
genom parlamentariska former försöka påverka samhällets utveck-
ling i en viss riktning. 

Om en individ eller en grupp erfar att hon eller den inte kan på-
verka, att hennes individuella eller gruppens gemensamma röst inte 
hörs bland andra röster, gång efter annan, minskas lusten att på 
nytt försöka vara med och diskutera och förhoppningsvis påverka 
samhällets offentliga frågor (SOU 2000:1). I förlängningen kan detta 
leda till reducerad delaktighet eller till och med ett avståndstagande 
och utanförskap. Denna utveckling är inte naturlig utan bildas i re-
lation till den eller de grupper som innehar makt eller förmåga att 
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göra sin röst hörd i publika sammanhang och på så sätt påverka sin 
egen situation och de frågor som berör det omgivande samhället. 

Möten mellan människor påverkas således av dess kommunika-
tiva inslag, eftersom det är genom kommunikationen som ett ut-
rymme kan skapas för samhällelig delaktighet. Det är främst i viljan 
att lyssna på andra människors röster som potentialen till ett inklu-
derande samtal finns, ett samtal där människan blir delaktig i det 
sociala rummets gemensamma angelägenheter och därmed får en 
chans att påverka sin egen situation. I ett politiskt perspektiv kan 
Stadsdelsförnyelsens insatser för Stockholms ytterområden beskri-
vas som försök att stärka människors medborgerliga delaktighet, 
genom att individer och grupper ges möjligheten att på lika villkor 
kommunicera, delta och samverka med varandra. Tanken om del-
aktighet förstärks genom Stadsdelsförnyelsens mål för integrations-
politiken. Mål som handlar om att utveckla metoder för att synlig-
göra, motverka och bryta fördomar och diskriminerande strukturer. 

Programmet sträcker sig mellan 2003-2006 och är en satsning på 
ytterstadens utveckling. De stadsdelar som ges extra resurser är 
Enskede-Årsta, Skarpnäck, Skärholmen, Vantör och Farsta i söder 
samt Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta i väster.  

Inom Stadsdelsförnyelsens verksamhet (där medborgarna skall 
kunna göra sina röster hörda, formulera en dialog mellan medbor-
gare, stadsdelspolitiker och tjänstemän och ges möjlighet att delta i 
och ha ett inflytande över lokalsamhällets planerings- och besluts-
processer) finns med andra ord möjligheter att i de stadsdelarna ut-
veckla aktiviteter som innefattar politisk och demokratisk fostran 
eller skolning. Därmed är det dags för en precisering av studiens 
syfte och problem. 

Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att söka kunskaper om och där-
med en ökad förståelse för delaktighetens sociala villkor: hur ser 
ungdomar på sin delaktighet och sitt inflytande i samhället och 
vilka förhoppningar finns hos unga människor att kontrollera sitt 
eget och andras öde? 

För att kunna besvara dessa frågor tycker jag att det är viktigt att 
granska sådana projekt, initierade av Stadsdelsförnyelsen, som för-
kroppsligar aktiviteter som strävar efter att göra de ungas röster 
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hörda och således stärka deras sociala delaktighet, genom vilken de 
kan påverka sin egen och andras situation. 

Jag har inte för avsikt att låta resultaten från denna studie fungera 
generaliserande. Jag valde därför att träffa ungdomar för att samtala 
med dem och lyssna på deras berättelser. Om deras utsagor är re-
presentativa för liknande studier (små- eller storskaliga, lokala eller 
nationella) är av mindre vikt. Ungdomarnas utsagor och mina tolk-
ningar av dessa skall inte i första hand kunna ramas in i redan be-
fintliga och empiriskt bekräftade berättelser om exempelvis ung-
domars, minoriteters eller äldre människors uppfattning om sam-
hällelig delaktighet, där ett vi ställs emot ett dem som definieras 
som marginaliserade då de inte lever upp till redan befintliga upp-
fattningar av social delaktighet och politiskt engagemang. Jag påstår 
inte att en sådan bild är felaktig, däremot är den dikotomiserande 
genom att den fångar utsagor i ett antingen/eller-perspektiv. An-
tingen är en vi delaktiga eller så är vi det inte. Jag vill snarare kom-
plettera denna bild med att också föra fram ett både/och-perspektiv 
för att visa att saker och ting kan vara annorlunda. 

Studiens problem 
Även om olika föreställningar väljer att förstå samvaron människor 
emellan som en rationell, kommunikativ och ömsesidig process, ge-
nom vilken människan tar kontroll över sitt eget liv, skapar inte den 
enskilda individen sitt eget liv, utan hon träder in i en redan ordnad 
värld. En enskild individs förutsättningar att göra sin röst hörd, och 
därmed påverka sitt eget och sina medmänniskors öde, varierar be-
roende på människors ålder, härkomst, arbete, utbildning och eko-
nomi. Dessa kriterier ligger inte enbart till grund för individers till-
gång till den offentliga arenan, utan även till grund för deras tolk-
ningsföreträde när privata spörsmål blir till offentliga angelägen-
heter (Castoriadis 1995). Därför finns det alltid en risk att vissa röst-
er tystas ned av andras röster eller att de interaktiva inslagen redu-
ceras till att gälla vissa grupper mer än andra (Bauman 1999c). För 
att visa problemets komplexitet kommer två perspektiv av studiens 
problem diskuteras då den sociala delaktighetens villkor inte enbart 
gör sig gällande i mötet med mellan individ och institution, utan 
också i mötet individer emellan. 
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Den ena sidan av problemet berör, enligt rättvisefilosofen Iris 
Marion Young (1991) hur institutioner bemöter en enskild individ 
eller en grupp. En inte allt för ovanlig uppfattning är att minorite-
ten kategoriseras av majoriteten och samhällets privilegierade grup-
per. Klassificeringen riskerar därmed att användas som ett medel 
för kontroll och avskiljning som i många fall leder våldsformer som 
förtryck och marginalisering. Det är först då människor börjar kate-
goriseras i grupper som förtryck uppstår, säger Young. Ett exempel 
på detta är då ett samhälles medlemmar skall underordnas ett enda 
normativt system eller att vissa attribut som är kännetecknande för 
en grupp förbjuds eftersom det stör den gemensamma ordningen. 
En sådan process kan liknas vid ett korståg som syftar till att utrota 
skillnader genom att sätta en typ av livsstil före alla andra; en livsstil 
som definierades utifrån majoritetens föreställning av det allmänna 
goda. 

Den andra aspekten av grupproblematiken, som Young framhål-
ler, härstammar från de relationer som formas inom olika grupper. I 
vissa fall kan en grupp framstå som förtryckande i den mening att 
den hindrar gruppmedlemmar från att röra sig fritt och anamma 
värden som ligger utanför den egna gruppen. I andra fall kan det 
vara individens (mer eller mindre) frivilliga val att låta sig under-
ordnas gruppens strukturer. 

Även i aktiviteter som syftar till att öka den sociala delaktigheten 
kan således olika påverkansmekanismer leda till minskad delaktig-
het komma smygande, genom mindre synliga men dock så med-
vetna justeringar av viktiga detaljer för aktiviteternas strukturer och 
fortlöpande riktningar. I detta perspektiv kommer vissa av de ung-
domar som medverkar i de projekt som studien fokuserar vara mer 
verksamma än andra och därmed kommer också deras röst att ges 
tolkningsföreträde. Därmed delas medlemmarna upp i styrande och 
styrda, talare och lyssnare, aktiva och passiva eller andra formatio-
ner där de sistnämnda inte nödvändigtvis deltar på ett självständigt 
sätt. 

Som jag tidigare nämnde är studien tänkt som ett inlägg i diskus-
sionen om delaktighetens sociala grunder. Jag avser inte att lösa 
delaktighetens problem, utan att finna ett sätt genom vilket det är 
möjligt att diskutera och förstå även kommunikationens negativa 
sida, det vill säga att också fokusera de exkluderande och marginali-
serande tendenser som finns i inkluderande aktiviteter. För att för-
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stå denna typ av praktik måste dess negativa grunder klargöras; 
pragmatiska och hoppfulla önskningar om att människan kan bli 
vad hon vill hjälper inte. Att fokusera det negativa innebär, som den 
franske tänkaren Michel Foucault (1984) sagt, inte en uppgivenhet 
utan ett aktivt och kritiskt ställningstagande mot sociala orättvisor 
och problem. Det är således inte ett pessimistiskt perspektiv som 
driver studien framåt. Pessimism är, enligt den polske sociologen 
Zygmunt Bauman vad som händer när kritiska röster tystas och då 
vi slutar att tro att saker och ting kan vara på något annat sätt 
(Bunting 2003). 

Studiens disposition 
Rapporten består förutom introduktionen av ytterligare fem kapitel. 
I det andra kapitlet görs en genomgång i delaktighetens orättvisa 
villkor genom en genomgång av resultaten från tre stora offentliga 
utredningar som bedrivits under åren 2004-2007. Rapportens tredje 
kapitel redogörs för studiens metodologiska och kunskapsteoretiska 
ställningstaganden och samtalens karaktär. Insamlingar av åsikter 
om delaktighet och dess villkor från representanter för olika ung-
domsverksamheter och ungdomar aktiva i dessa verksamheter har 
gjorts genom mer eller mindre strukturerade samtal. Därefter pre-
senteras, i studiens fjärde kapitel, det insamlade materialet i tema-
tiserad form. Den uppfattning som växer fram i analysen av studi-
ens empiri ger en mer positiv bild av delaktighet än den som fram-
kommer i de nationella utredningar som diskuteras i kapitel två. 

Då studien berör frågor om delaktighet, inkludering och exklude-
ring, där fokus också ligger på de former av exkludering som sker 
genom inkluderande strävanden, görs det i kapitel fem en omtolk-
ning av det empiriska resultatet utifrån tre socialteoretiska metafo-
rer: ”främlingen”, ”vi och dom” samt ”dörrar och broar”. Genom att 
förstå utsagorna utifrån andra teman än de som växer fram under 
samtalen med ungdomarna är det möjligt att problematisera delak-
tighetens sociala villkor genom att lyfta fram dess exkluderande si-
dor. I det sjätte och avslutande kapitlet summerar jag mitt arbete. 
Därefter följer en diskussion om den problematiska relationen 
mellan individ och kollektiv för att klargöra att marginalisering, ex-
kludering och inkludering sker genom den kollektiva föreställnings-
värld som till synes ligger bortom vår kontroll. Studien avslutas med 
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ett resonemang om delaktighetens ambivalenta villkor för att visa 
att saker och ting kan vara annorlunda genom att visa hur alterna-
tiva tolkningar hjälper oss i vår strävan att förebygga sociala orättvi-
sor genom att hålla så många möjligheter som möjligt öppna. 
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Segregerande institutioner 

I studiens inledande kapitel visade jag att människors olika positio-
ner ger olika erfarenheter av och tillträde till den sociala arenan. 
Ofta stammar dessa skillnader från en strukturell ojämlikhet som 
gynnar redan privilegierade grupper och missgynnar andra. Även 
om det pågår andra mer horisontella kamper, torde den primära 
formen av social differentiering, och som ligger till grund för en 
människas möjligheter i livet, utgöras av hennes samhälleliga posi-
tion. Hennes ekonomiska kontakter, släktskapsband, boendeför-
hållanden, materiella tillgångar, förtrogenhet med finkulturen och 
så vidare förstärker ytterligare den sociala tillhörighetens different-
ierande funktion. Andra differentierande byggstenar utgörs av kul-
turella skillnader, genus, etnicitet och religion. 

En rad undersökningar utförda mellan 2004-2007 visar att vi inte 
enbart skapar en social och politisk ordning, utan också en ordning 
genom vilken vissa grupper framträder mer än andra. Dessa rap-
porter visar att problemet med sociala hierarkier inte har försvunnit 
i ett individualiserat och globaliserat konsumtionssamhälle, utan 
enbart mångfaldigats. De olika utredningarna, som alla levererar 
slutsatsen att Sverige präglas av en snedvridet politisk delaktighen 
och en ökande social segregation, består av: 
 

1. ”Integrationspolitiska maktutredningen” behandlar i tre rapporter 
frågan om makt och inflytande inom svenskt utbildningsväsende 
(SOU 2004:33), användandet av negativa kategoriseringar av män-
niskor med invandrarbakgrund (SOU 2004:48) och bristen på po-
litisk jämlikhet (SOU 2004:49). 
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2. Betänkandet från ”Utredningen om strukturell diskriminering på 
grund av etnisk och religiös tillhörighet” visar genom sin fokuse-
ring på människors möte med olika institutioner, såsom boende, 
skola och arbetsliv, att principen om människors lika värde inte 
upprätthålls (SOU 2005:56). 

 

3. ”Utredningen om makt, integration och strukturell diskrimine-
ring” blottlägger i sina rapporter den strukturella och institutio-
nella diskriminering som sker på grund av etnisk eller religiös 
tillhörighet och att analysera mekanismerna i denna diskrimine-
ring. Utredningen består av 13 rapporter och ett slutbetänkande 
(SOU 2006:79). I rapporterna som publicerats inom ramen för ut-
redningen diskuteras teoretiska perspektiv (SOU 2005:41) samt 
olika aspekter av diskriminering (SOU 2005:69; SOU 2006:37). Vi-
dare fokuseras olika samhälleliga rum där diskriminering sker, 
såsom politik (SOU 2006:52; SOU 2006:53; SOU 2005:112), media 
(SOU 2006:21), utbildning (SOU 2006:40), arbetsliv (SOU 2006:59; 
SOU 2006:60), rättsväsende (SOU 2006:30), boende (SOU 2005:69; 
SOU 2006:37; SOU 2006:73) samt hälsa och sjukvård (SOU 2006: 
78). 

 
Vad samtliga rapporter har gemensamt är att de på olika sätt vi-

sar att den diskriminering människor med invandrarbakgrund erfar 
inte skall förstås som isolerade händelser utan har sin förklaring i 
en föreställning om att skillnad legitimerar negativ särbehandling. 
Rapporterna visar att diskrimineringen dels har en kroppslig di-
mension som bygger på individens medfödda attribut och kulturella 
symboler, dels en rumslig dimension som tar sig i uttryck i olika 
former av geografisk, politisk och social segregering. När principen 
om lika värde inte upprätthålls och när individer och institutioner 
handlar i enhetlighet med rådande samhälleliga normer och före-
ställningar om invandrare, är det fråga om diskriminering. Även om 
människan tenderar att ha ett behov av att kategorisera för att för-
stå sin omvärld (Bauman 1999a), framhåller utredningarna att de 
sätt vi gör världen begriplig genom också kommer till tals genom 
olika stigmatiserande föreställningar om det annorlunda, uttryckt i 
stereotypa bilder av människor med annan bakgrund än den som 
delas av samhällets majoritet. 
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Även om det klassblock som skapades i och med det fabrikscent-
rerade samhällets framväxt börjat att vittra sönder visar utredning-
arna att det således fortfarande finns goda skäl att fortfarande foku-
sera social differentiering. Även om det demokratiska samhällets 
överenskommelser, lagar och traditioner accepterar pluralitet, olik-
het och människans rätt att på lika villkor delta i samhällslivet, in-
nebär detta inte att vissa inte erfar och alltjämt kommer att erfara 
kulturell exkludering och social marginalisering eftersom dessa fe-
nomen existerar och praktiseras varhelst det finns en majoritet av 
människor som håller vissa normaliserande föreställningar gemen-
samt. Att fokusera samhällelig differentiering och sociala orättvisor 
innebär inte nödvändigtvis att uppmärksamma relationen mellan 
överklass, medelklass och arbetarklass, utan att även fokusera andra 
individer och grupper som missgynnas av det system de själva är en 
del av (Bauman 1987; Young 2000). 

Ur rapporterna växer en föreställning fram som säger att indivi-
der och grupper som på grund av att de är mer främmande än andra 
blir socialt marginaliserade och kulturellt exkluderade genom den 
etik som fortplantar sig genom och verkar inom ett givet samhälles 
institutioner. Dessa människor utgör åtminstone initialt en inkarna-
tion av Georg Simmels (1981) främling som kommer idag men som 
inte reser vidare; en vandrare som saknar lokala, familjära eller yr-
kesmässiga band till de människor hon möter. Nedan kommer det 
att ges en överblick av det innehåll som presenteras i ovan nämnda 
rapporter. Istället för att presentera en rapport i taget och därmed 
riskera ständiga upprepningar har jag valt att presentera innehållet 
genom de teman som jag anser framkommer i rapporterna: politik, 
media, utbildning, arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd, boende, 
rättsväsende samt hälsa och sjukvård 

Ett politiskt liv för de etablerade 
I rapporten Engagemang, mångfald och integration (SOU 2004:49) 
fokuserar antologins författare negativa samband mellan politik, 
invandring och engagemang. Inledningsvis slås det fast att ett aktivt 
politiskt engagemang fordrar ett visst mått av resurser, såsom kän-
nedom om hur det politiska livet fungerar, kännedom om de kana-
ler som finns för att utöva inflytande och därmed påverka utveck-
lingens riktning. Flertalet författare visar i sina bidrag att medbor-
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gare med invandrarbakgrund inte blir lika bemötta av samhällets 
institutioner som svenska medborgare. De tenderar att bli bemötta 
med antingen ett uppfostrande förhållningssätt, genom vilket deras 
politiska kompetens nedvärderas, eller genom en nedvärderande 
attityd byggd på förutfattade meningar om deras kultur eller sociala 
förmåga. Denna bild förstärks av rapporten Det blågula glashuset 
(SOU 2005:56) som visar att den negativa värderingen av de andra 
har förstärkt bilden av den ideala svenska politikern och resulterat i 
en systematisk utestängning av invandrande män och kvinnor från 
det politiska livet. 

Den bild som presenteras i rapporterna om politisk ojämlikhet 
mellan svenskar och invandrare i Sverige stämmer överens med den 
bild som presenteras i de rapporter som publicerats i ”Utredningen 
om makt, integration och strukturell diskriminering”. I Demokrati 
på svenska (SOU 2005:112) fokuseras politiskt delaktighet i Sverige 
och de studier som presenteras i rapporten visar att utestängning av 
personer med invandrarbakgrund från det politiska livet (på såväl 
parlamentarisk nivå som gräsrotsnivå) snarare är en regel än ett 
undantag. Samma bild kommer fram i Partierna nominerar (SOU 
2006:49) som studerar partiorganisationer på gräsrotsnivå med en 
speciell fokus på nomineringen av högre poster inom partierna. 

Författarna visar att det existerar ett tydligt exkluderande möns-
ter gentemot personer med utländsk bakgrund som tenderar att 
samexistera med kulturrasistiska föreställningar. Konsekvenserna 
av sådana föreställningar, genom vilka invandrares kompetens ned-
värderas, studeras också i Diskrimineringens retorik (SOU 2006:52), 
där valrörelsers diskursiva uttalanden fokuseras (det vill säga de 
diskriminerande handlingar som sker med språkets hjälp, genom tal 
och text). En kartläggning av retoriken om invandring, rasism och 
integration i fem valrörelser (1998-2002) gör det möjligt att visa att 
det politiska livet har bidragit till skapandet av en bild där invand-
rarnas närvaro i Sverige ses som ett problem och ett hot mot svensk 
kultur och välfärd. 

Medias segregerande mediering 
Invandraren som ett problem eller en belastning för det svenska 
samhället är en ständigt återkommande bild som förmedlas via me-
dia, visar författarna till rapporterna Kategorisering och integration 
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(SOU 2004:48), Mediernas Vi och Dom (SOU 2005:21) och Det blågula 
glashuset (SOU 2005:56). I rapporterna diskuteras främst de diskri-
minerande processer i media som genom att synliggöra hur texter 
och bilder används (avsiktligt eller oavsiktligt genom en banal form 
av nationalism) som åtskiljande och stigmatiserande praktiker. Vi-
dare fokuseras rekryteringsprocesser och bemötandet av människor 
med utländsk bakgrund som tenderas att fungera antingen uteslu-
tande eller nedvärderande då mötet sker utifrån svenskheten som 
norm. I detta fall har massmedia ett speciellt ansvar då tendensiösa 
eller kategoriska uttalanden som vilar på en förment svensk norm 
riskerar att få negativa konsekvenser för de människor som inte le-
ver upp till denna norm. Vidare riskerar uttalandena också att me-
dieras till och reproduceras genom samhällets olika sfärer och på så 
sätt påverka det sätt majoriteten bemöter olika minoriteter. 

Utbildning genom svenskhet 
Att svenskheten kan fungera normativt inom utbildningsväsendet 
bekräftas i rapporterna Kunskap för integration (SOU 2004:33), Det 
blågula glashuset (SOU 2005:56) och Utbildningens dilemma (SOU 
2006:40). Rapporterna behandlar olika sfärer och nivåer i det sven-
ska utbildningsväsendet som exempelvis lärarnas förhållningssätt 
mot barn med invandrarbakgrund, skolor i marginaliserade områ-
den, vuxenutbildning och högskoleväsendet. Sammantaget växer en 
tämligen översiktlig bild fram om hur svenskhet produceras och re-
produceras genom utbildning. Den inre sociala och etniska uppdel-
ning som sker i skolan är en spegel av samhällets differentiering. 
Skolan präglas av en svenskhet som påverkar rektorers, lärares och 
övrig skolpersonals förhållningssätt gentemot elever med annan 
bakgrund än svensk. Invandraren betraktas genom detta förhåll-
ningssätt som ett objekt som skall bli en del av det svenska. 

Vidare visar rapportens undersökningar att denna form av för-
ment svenskhet existerar också i det svenska högskoleväsendet där 
studenter och anställda med utländsk bakgrund tenderar att utsät-
tas för diskriminerande praktiker. Det svenska utbildningssystemet 
är med andra ord en del av den strukturella och institutionella 
diskrimineringens effekter. Rapporten Kunskap för integration (SOU 
2004:33) visar emellertid inte enbart hur individuell eller territoriell 
stigmatisering sker utifrån en tänkt svenskhet. Det finns också po-
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sitiva trender i utbildningen. En sådan trend är hur ökat föräldrain-
flytande påverkar såväl skolresultat som arbetsmiljön. Ett annat ex-
empel är de goda ambitioner som finns bland personal på en lärar-
högskola att skapa interkulturella program och aktiviteter. I det se-
nare fallet visar det sig emellertid att den nyss nämnda lärarhög-
skolan lider av en institutionell tröghet som gör att viljan att förnya 
och förändra många gånger får stå tillbaka för det invanda och be-
prövade. 

En segregerande arbetsmarknad, individens ansvar 
Tre rapporter fokuserar den strukturella diskrimineringen som fö-
rekommer inom alla sektorer i arbetslivet och på arbetsmarknaden. 
Genom att fokusera den strukturella diskrimineringen som råder på 
den svenska arbetsmarknaden anläggs i rapporterna Det blågula 
glashuset (SOU 2005:56), Arbetets (o)synliga murar (SOU 2006:59) 
och På tröskeln till lönearbete (SOU 2006:59; SOU 2006:60) ett per-
spektiv som avviker från tidigare förklaringar av invandrares situa-
tion på arbetsmarknaden. I studierna utgår forskarna från egenska-
per som ansågs avvika från det svenska, såsom religion, kultur och 
kvinnosyn. Andra utgångspunkter har fokuserat på brister i svensk-
kunskaper, utbildning, social kompetens och kulturell medveten-
het. 

Ett exempel på att diskrimineringen är strukturell är den höga 
koncentrationen av invandrare som saknar arbete eller som är förvi-
sade till låglönearbeten. Andra exempel på den etniska uppdelning-
en i och av arbetslivet tar sig i uttryck i olika arbetsvillkor, löne-
skillnader, nedvärdering av meriter eller en föreställning om bris-
tande kompetens. Tillsammans utgör dessa faktorer ett socialt ur-
skiljande system som möjliggör underordning och exkludering. De 
exempel som diskuteras i rapporterna handlar inte om individuella 
preferenser och kan inte förstås utanför sina sociala strukturer. De 
visar snarare hur invandrares situation i arbetslivet avspeglar deras 
samhälleliga marginaliserade position. 

Att bo utanför 
Det finns ingen rapport i utredningarna som behandlar boendesitu-
ationen explicit, på samma sätt man valt att behandla exempelvis 
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utbildning och politik. De bidrag som behandlar denna situation 
(SOU 2005:56; SOU 2005:69; SOU 2006:37; SOU 2006:73) visar dock att 
invandrare har svårare att etablera sig på bostadsmarknaden. Och 
precis som inom arbetslivet utgör utbildning och kulturell här-
komst viktiga kriterier för att ta sig in på den officiella marknaden. 
Dessa undersökningar visar att det sker en ökande boendesegrega-
tion där människor med invandrarbakgrund och lägre inkomster 
blir allt mer geografiskt koncentrerade. Genom en bostadspolitik 
som styrs av att hyresgästerna skall passa in med de andra hyres-
gästerna styrs invandrarna många gånger till invandrartäta områ-
den. Vidare visar studierna att om man en gång placerats i ett så-
dant område är det svårt att ta sig därifrån beroende på diskrimine-
rande hinder. 

Normerande sjukvård och sämre hälsa 
Två av rapporterna som behandlar hälsa och sjukvård (SOU 2005:56; 
SOU 2006:78) visar att tillgången till den svenska sjukvården villko-
ras genom att belysa olika sätt personer med olika etnisk bakgrund 
diskrimineras inom svensk sjukvård. Men även om det finns lite 
sagt om hur den strukturella diskrimineringen påverkar människors 
hälsa visar rapporten, enligt rapportens redaktörer, att diskrimine-
ringen påverkar hälsan negativt. De slutsatser som de medverkande 
författarna drar genom att fokusera exempelvis på vårdpersonalens 
uppfattningar om omskurna kvinnor, barn med uppgivenhetssyn-
drom och bemötandet av irreguljära immigranter är att de alla ut-
gör svenskhetens icke-norm, eller kanske till och med anti-norm. 
Utifrån den förmenta svenskheten och institutionernas förmåga att 
ge individuella förklaringar på strukturella problem, bemöts inte 
dessa flickor och pojkar samt kvinnor och män på samma villkor 
som infödda svenskar. 

Den orättvisa rättvisan 
I Är rättvisan rättvis? (SOU 2006:30) diskuteras de former av diskri-
minering som förekommer i en rad områden inom rättsväsendet, 
allt från polisens ingripande till domstolars praxis. I rapporten visar 
det sig att rättsväsendet tenderar vara såväl mer repressiv mot per-
soner med utländsk bakgrund som mindre skyddande mot dessa. 
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Det finns dock inga direkta belägg inom forskningen att rättsväsen-
det gör någon större skillnad mellan svenskar och västeuropéer. 
Den skillnad som görs brukar vara den mellan folk födda i Europa 
och folk födda utanför Europas gränser, varpå den sistnämnda 
gruppen utsätts för diskriminerade praktiker. 

Rapporten visar att invandrare löper större risk att utsättas för 
polisens uppmärksamhet, gripas, häktas och dömas till fängelse än 
en svensk som befinner sig i samma situation. Vad som utlöser 
diskrimineringen kan vara allt från namn till språklig brytning och 
utseende, till mer generella och negativa föreställningar om invand-
rarens kulturella bakgrund och sociala situation. Vidare visar det sig 
att förundersökningar oftare läggs ned om brottet begåtts mot per-
soner med annan etnisk bakgrund än den svenska. Rapporten visar 
också att trovärdigheten hos personer med invandrarbakgrund ten-
derar att bedömas som lägre än hos svenskar. Den första slutsatsen 
som är möjlig att dra av rapportens olika bidrag (tillsammans med 
bidrag från SOU 2005:56; SOU 2006:37; SOU 2006:73) är att rättsvä-
sendet bidrar till att bekräfta stereotypa föreställningar om invand-
raren som en kriminell, mindre vetande och trovärdig individ. Den 
andra slutsatsen är att rättsväsendet bidrar till att förstärka invand-
rares känsla av utanförskap. 

En begränsad välfärd 
Invandrares marginaliserade samhälleliga situation uttrycks även 
inom välfärdssystemet. Det framgår av rapporten Om välfärdens 
gränser (SOU 2006:37) att det svenska välfärdssystemet inte enbart 
har faktiska begränsningar utan också tenderar att fungera segrege-
rande och uteslutande. Rapporten synliggör med andra ord att väl-
färdsinstitutioner skapar skillnad genom kategoriseringar och sär-
behandlingar hämtade från normativa uppfattningar av det typiskt 
svenska och icke-svenska. Rapporten visar att föreställda normer 
om svenskhet tenderar att förvandla sociala problem, som exempel-
vis dålig hälsa, svag ekonomi, svårigheter att sig in på bostadsmark-
naden till kulturella problem, som i sin tur försvagar handlingsut-
rymmet till ökad välfärd. De ökade skillnaderna i välfärden och dess 
förmåga att skapa skillnader mellan befolkningen visar att vissa 
människor har större rätt till nationens resurser än andra. Bilden av 
ett snedfördelande och marginaliserande välfärdssystem bekräftas 
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också av den diskussion om hur välfärdstaten gestaltar sig för män-
niskor med invandrarbakgrund som förs i rapporten Engagemang, 
mångfald och integration (SOU 2004:49). 

Den marginaliserade människan, svenskens alter ego 
I rapporten Sverige inifrån (SOU 2005:69) låter utredningen läsaren 
ta del av arton fokusgruppers egna röster angående deras erfarenhet 
av diskriminering på grund av etnisk och religiös härkomst. De del-
aktiga kommer från Malmö, Stockholm och Göteborg. Genom att 
lyssna på deras berättelser, istället för att se dem tillhörandes en 
underlägsen kategori av människor som skall kartläggas och åtgär-
das, framkommer det att de alla har en gemensam nämnare. De ut-
gör alla personer som på grund av sin invandrarbakgrund på ett el-
ler annat sätt förvägrats fullständiga medborgerliga rättigheter, in-
klusive likvärdiga möjligheter och en självklar plats i samhället. 

Vidare framkommer det, genom deras berättelser, att diskrimine-
ringen knappast kan betraktas som enstaka och isolerade händelser 
utförda av illvilliga personer. Diskrimineringen är både systematisk 
och institutionaliserad. Internationella erfarenheter av social mar-
ginalisering och kulturell exkludering redogörs för i rapporten Den 
segregerade integrationen (SOU 2006:73) som fokuserar på stigmati-
serade och marginaliserade områden (i Sverige, Frankrike och USA) 
och behandlar det sätt på vilka invandrarpolitiken och media ur-
skiljer och sorterar ut människor från samhällets rätts- och trygg-
hetssystem utifrån etniska och rasifierande principer. De erfaren-
heter av strukturell och institutionell diskriminering som skapar en 
rumslig och mental separation som framkommer i dessa rapporter 
bekräftas också av rapporterna om politik, media, utbildning, väl-
färd, rättsväsende samt hälsa och sjukvård. 

Samtliga rapporter, vars innehåll jag redovisat i detta kapitel, vi-
sar att det svenska samhället misslyckats med att bemöta annor-
lunda kulturer och det mesta talar för att mötet inte enbart sker 
med en människa, eller en institution utan också med den hierarki 
kring vilken samhällets ordning är uppbyggd. Då föreställningar av 
det normala inte är givet utan inlärt och överförs från en generation 
till nästa, bidrar ett samhälles institutioner till att inte enbart åter-
skapa utan även bekräfta människors marginaliserade position i den 
sociala hierarkin. 
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Det förhållande som framkommer i dessa utredningar kan förkla-
ras ytterligare med hjälp av det resonemang som Homi K. Bahbha 
(1994) för i kapitlet ”Commitment to theory” angående skillnaden 
mellan föreställningarna om mångfald och skillnad. Skillnaderna 
mellan en kulturell mångfald och kulturell skillnad beror på en 
medvetenhet om att det inom det liberala västerländska tänkandet 
framhävs en idé om att kulturer är olika och att denna olikhet också 
i grunden är något gott eller positivt och berikande. Den tradition 
som bär upp den västerländska kulturen tenderar emellertid att för-
stå andra kulturer genom att placera dem inom en universell förstå-
elsemodell, genom vilket deras historiska och sociala sammanhang 
synliggörs, tolkas och görs begriplig. 

Denna tankegång, som enligt Bhabha dominerar Västerlandets 
mångkulturella politik, genererar två problem. För det första för-
hindras faktisk kulturell mångfald i praktiken, även om den upp-
muntras i retoriken. Det uppstår en självklar norm, inrättad av ma-
joritetssamhället, det vill säga den dominerande kulturen, där ar-
gumenteringen går ut på att även om andra kulturer är bra, måste 
de anpassas efter den dominerande kulturens villkor. Det andra 
problemet utgörs av att rasism (inte enbart den individuella som 
uppmärksammas då ett ökande antal flyktingar, immigranter eller 
gästarbetare flyter över nationens gränser) utan även den institutio-
naliserade kulturrasismen är vanlig i mångkulturella samhällen. Or-
saken utgörs av att det i den universalism som skall bejaka mång-
falden döljer sig etnocentriska normer, värden och särintressen. 
Därmed tenderar faktiska individer och grupper att bli socialt mar-
ginaliserade och kulturellt exkluderade genom den etik som fort-
plantar sig genom och verkar inom ett givet samhälles institutioner. 

Ett av de bärande dragen i ett västerländskt och pluralistiskt sam-
hälle utgörs av en ideologisk konstruktion som döljer dess enhetliga 
grund. Konstruktionen består av att en viss typ av kultur utgör det 
normativa nav mot vilken graden av andra kulturers likheter och 
skillnader mäts. Den rådande uppfattningen av vad som är normalt 
och därmed accepterat, som det propageras för i ett samhälle, hör 
till majoriteten och är den bärande maktelitens sätt att legitimera 
sin egen uppfattning av den rådande ordningen. 

Då Bhabha talar om kulturell skillnad istället för kulturell mång-
fald, menar han att det liberala västerländska synsättet saknar gil-
tighet då det bortser från den universalistiska och normativa håll-
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ning som motiverar deras egna kulturella och ideologiska ställ-
ningstaganden. Genom att använda termen ”skillnad” istället för 
”mångfald” intar Bahbha en gränsposition, placerad vid den liberala 
världsbildens yttersta gräns. Utifrån denna position är det möjligt 
att träda in i en annan sorts socialt rum (ett tredje rum) än vad den 
liberala världsbilden lyckats att åstadkomma. I det tredje rummet 
konstrueras kulturer som skillnader i en anda av annanhet och 
olikhet, snarare än att placeras in i och förstås genom homogenise-
rande förklaringsmodeller. 

Även om Bhabhas resonemang gäller för hela Västerlandet visar 
utredningarna som jag resonerade ovan att även Sverige är ett land 
där den existerande kulturella mångfalden skall regleras inom ett 
universellt system. Jakten efter en accepterad mångfald riskerar 
därmed att utgöra ett hot mot olika samhälleliga minoriteters exi-
stens, eftersom om deras olikhet inte representerar ett visst mått av 
likhet riskerar de att inte erkännas som något annat än ”utbölingar” 
och som sådana förvägras rätten till samhällelig delaktighet och po-
litiskt inflytande (Månsson 2006). Deras strävan att finna en plats i 
tillvaron försvåras av majoritetssamhällets negativa kategorisering 
av dessa individer och grupper. 

Genom att främlingen kopplas till en social kategori, en stereotyp 
och inte till vem hon är utgör denna kategori en bild av det andra, 
det som skiljer sig från majoritetssamhällets medlemmar (Månsson 
2005). I detta sammanhang kan åtminstone två former av förtryck 
skönjas, nämligen marginalisering och kulturell imperialism, där 
vissa grupper och individer exkluderas från att delta i samhällets 
sociala och politiska angelägenheter och därmed lever i skuggan av 
den dominerande kulturens gemenskap. Denna marginalisering är 
frukterna av vad Young (1991) kallar ett kulturellt korståg genom 
vilket den dominerade kulturens värden och normer upphöjs att 
gälla universellt och utgör därmed den norm utifrån vilken det 
främmande skiljer sig. 

I detta kapitel har jag med hjälp av tre stora utredningar om so-
cial marginalisering och kulturell strukturering och en teori om 
skillnad och mångfald, strävat efter att visa att vissa människors 
marginaliserade situation är en påminnelse om att den institutio-
naliserade exkluderingens mekanismer riktar sig mot det som inte 
passar in. I min undersökning, som presenteras i kapitel fyra, kom-
mer jag, i stället för att diskutera relationen mellan majoritet och 
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minoritet, att fokusera villkoren för delaktighet som formas inom 
olika grupper. Återigen vill jag påpeka att jag inte är ute efter att 
generalisera mina resultat för att med hjälp av dessa visa upp ett 
mer rättvist eller sant resultat. Min avsikt är således inte att negativt 
värdera tidigare studier om samhällelig delaktighet. Som påpekades 
i syftet (kapitel 1.2) och under studiens problem (kapitel 1.3) har jag 
haft för avsikt att samtala med ungdomar om deras känsla av sam-
hällelig delaktighet och min ambition är att de röster som kommer 
till tals i studien skall fungera reflekterande och idéskapande för 
den fortsatta diskussionen om delaktighet. Innan studiens resultat 
redovisas kommer jag dock att redogöra för den väg jag valt för att 
genomföra min studie. 
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Att välja väg 

I detta kapitel presenterar jag studiens empiri, intervjuernas ut-
formning, mina epistemologiska anspråk och studiens slutgiltiga 
struktur. Detta betyder emellertid inte att mina metodologiska val 
för studien är de enda som kommer att göras i denna rapportering. I 
kapitel fem fortsätter min metodologiska diskussion där jag redogör 
för det sätt jag väljer att omtolka studiens empiri och för det krävs 
en annan diskussion än vad som ges i detta kapitel. I kapitel sex tol-
kas resultaten ytterligare genom en filosofiskt reflekterande diskus-
sion där resultaten placeras i ett samhällsfilosofiskt sammanhang. 
Analysen av studiens empiri kommer därför att redogöras för i tre 
steg. I det första steget (som sker i kapitel fyra) görs en mer deskrip-
tiv analys av det insamlade materialet. I detta avsnitt redogörs för 
vad ungdomarna säger på en mer lokal nivå. För att göra materialet 
relevant utanför det lokala görs i kapitel fem en socialteoretisk anlys 
av materialet med hjälp av tre metaforer: ”främlingen”, ”vi och dom” 
samt ”dörrar och broar”. Slutligen, i kapitel sex, görs en filosofisk 
analys där slutsatserna från kapitel fyra och fem placeras in i och 
tolkas utifrån ett både/och-perspektiv snarare än ett antingen/eller-
perspektiv. 

Studiens empiri 
Det empiriska materialet som ligger till grund för undersökningen 
kommer från fem gruppintervjuer med ungdomar (med tre till fem 
personer i varje grupp), två intervjuer där två ansvariga vardera sva-
rade på frågor och fem intervjuer med enskilda individer som alla 
har någon form av ansvarspositioner för de verksamheter studiens 
ungdomar var aktiva i. Sammanlagt deltog tjugosex personer i stu-
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dien, åtta vuxna (ungdomsledare, projektledare och enhetschefer) 
och sjutton ungdomar. Intervjuerna genomfördes våren och hösten 
2006 i tre stadsdelar i Stockholm och tog mellan tjugo minuter till 
en timme vardera. Ytterligare källor till kunskap om förståelse för 
problemet fick jag genom min delaktighet på olika möten, att vistas 
på fritidsgårdar, bland ungdomar och föra informella samtal med 
människor i dessa omgivningar. Vidare erhöll jag också kunskap om 
verksamheterna och dess syften genom informationsblad, rappor-
ter, Internet och dylikt. 

Jag har inte strävat efter en jämn fördelning med avseende på 
kön, ålder och ursprungsland i mitt urval. Det kan tänka sig att en 
jämn fördelning där olika åldrar, kön, klass och etnicitet represente-
rats på ett jämlikt sätt skulle berika diskussionerna och tillhanda-
hålla ett bredare kunskapsunderlag för studien. Då mitt syfte är att 
lyfta fram ungas röster om delaktighet har jag koncentrerat mig 
först och främst på ungdomar som bor, går i skolan och på annat 
sätt verkar i de stadsdelar som representeras i studien. För att 
kunna resonera över studiens problem är det viktigt att ungdo-
marna deltar i projekt om uttrycker eller förkroppsligar sådana ty-
per av aktiviteter som strävar efter att göra de ungas röster hörda 
och fungera som kanaler för ungdomars inflytande i den egna var-
dagen och i frågor som berör lokalsamhället. 

Dessa ungdomar har jag inte valt på egen hand utan genom de 
som på ett eller annat sätt är ansvariga för de ungdomsgrupper som 
deltar i en organiserad verksamhet initierade av Stadsdelsförnyel-
sen. För att få kontaktuppgifter på sådana personer sändes en för-
frågan via e-post till nio utvecklingssamordnare involverade i Stads-
delsförnyelsen (bilaga 1). Urvalet skedde således från utvecklings-
samordnare, till ansvariga för olika verksamheter (bilaga 2), till del-
aktiga ungdomar. Respondenterna valdes sedan efter verksamheter-
nas utformning, de delaktigas olika ansvarsområden och frågeställ-
ningarnas relevans för deltagarna. 

Ungdomarna är respondenter eftersom jag behandlar det insam-
lade materialet som uppfattningar av fenomen såsom inkludering, 
delaktighet och gemenskap (bilaga 3). För aktivitetens initiering, 
utformning, arbetssätt och målsättning kom projektledare, fritidsle-
dare och andra ansvariga att intervjuas (bilaga 4). De fungerade 
också som respondenter då jag ställde frågor om huruvida projektet 
lett till ökad delaktighet, samt hur de arbetar för att få ungdomar 
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delaktiga. Därmed blir det möjligt att använda dessa röster som ett 
komplement till vilka ungdomarnas berättelser kan jämföras, vad 
gäller uppfattningar om, eller aktivitetens aktualitet för en ökad 
känsla av delaktighet. 

Samtalens karaktär 
Syftet med de inspelade samtalen har varit att ge deltagarna en 
möjlighet att själva svara på frågor och uttala sig om sina erfaren-
heter. Genom att återge deras röster om delaktighet ur olika per-
spektiv är det möjligt att låta olika föreställningar växa fram som 
kan belysa, inte enbart delaktigheten, utan även deras känsla om de 
är med och påverkar sin och andras situation i lokalsamhället. 

För en undersökning som syftar till att jämföra olika perspektiv 
av ett givet fenomen hade en frågeintervju med givna svarsalterna-
tiv kanske lämpat sig bättre. För en studie som söker subjektiva 
uppfattningar lämpar sig samtalsintervjun bättre eftersom den ger 
ett utrymme för öppna svar som inte är möjliga att förutse (Kvale 
1997). Med samtalsintervjuer är det således möjligt att samla in det 
material som är nödvändigt för att beskriva ungdomars förhållande 
till projekten och till andra ungdomar, det omgivande samhället 
och skolan i relation till deras känsla av delaktighet i lokalsamhäl-
let. Samtalen kom med andra ord att utgöra kvalitativa möten där 
dels ungdomarna gavs möjlighet att beskriva sina uppfattningar av 
sig själva, sin delaktighet i samhället och om de upplever att de kan 
påverka sina egna öden, dels där vuxna involverade i projekten gavs 
tillfälle att samtala kring sina föreställningar om ungdomars sträv-
anden att engagera sig för lokalsamhällets kollektiva frågor. 

Intervjuerna torde bäst betecknas som halvstrukturerade med 
spontana inslag då det gavs möjligheter att fritt reflektera över såväl 
positiva som negativa erfarenheter av projekten, skolan och sam-
hällslivet i övrigt. Denna hållning stämmer överens med den typ av 
”halvstrukturerad livsvärldsintervju” som Steinar Kvale redogör för 
och definieras i sin bok om kvantitativa forskningsintervjuer ”som 
en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjua-
des livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (s. 
13). 

Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal. En kvantitativ 
ansats hade inte möjliggjort en sådan form av interaktion samtalet 
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ger. Medan enkäter och standardiserade intervjuer ofta har till syfte 
att ge generaliserbara resultat och fokuserar på representativitet sö-
ker jag belysa olika aspekter eller dimensioner av problemet. Det är 
i detta sammanhang som Kvale lyfter fram styrkan med den kvali-
tativa intervjun då den ”kan fånga en mängd olika personers upp-
fattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontro-
versiell mänsklig värld” (s. 13). En mer generell beskrivning av pro-
blemet med samhällelig delaktighet gavs i kapitel två i denna stu-
die, där jag går igenom tre stora undersökningar som samtliga är re-
levanta för att ge en bild om problemets omfattning och förekomst. 

Fördelarna med kvalitativa gruppstudier skall heller inte låta sig 
underskattas. Deltagarna involveras i en process som, enligt Kvales 
terminologi ger dem roller som experter och samarbetspartner, där 
de tillsammans kan resonera sig fram till och belysa olika aspekter 
av problemet som diskuteras. Även om jag kommer utifrån och trä-
der in i gruppen som en främling vill jag hävda att det i mötet med 
ungdomar och under intervjuerna skapades ett ömsesidigt förtro-
ende. Olika grupper uttalade sig om intervjuformen på olika sätt. 
En grupp ansåg att det ”fungerade bra, helt ok, det var öppet och 
det verkade inte som om någon inte ville svara”. Två grupper ansåg 
att formen inte var så allvarlig, det var ”lättare, man känner ingen 
press på sig” och ”om vi hade intervjuats ensamma hade det varit 
obekvämt och pinsamt”. Genom ett tillåtande samtalsklimat som 
stimulerade ungdomarna att samtala och reflektera över sin situa-
tion, uttryckte två grupper att ”man kompletterar varandra” och om 
man inte har ”något att säga kan någon annan svara”. 

Studiens kunskapsteoretiska hänsynstaganden 
Även om vetenskapliga metoder inte garanterar någon sanning 
undviker ett metodologiskt arbete subjektiv godtycklighet. Då syftet 
med denna studie är att synliggöra uttryck om delaktigheten måste 
det föras en diskussion om dess komplexitet utifrån min empiri och 
den process genom vilken utsagorna förstås och presenteras. 

Vem får man kunskap om och vad får man förståelse för? Även 
om min studie fokuserar människors upplevda känsla av delaktighet 
och olika aspekter om deras levda kunskap låter sig en människas 
unika röst knappast infångas (Kvale 1997). De samtal som jag haft 
med mina respondenter, oavsett om jag var ute efter att fånga och 
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sedan teckna ned gruppens gemensamma tankar eller en enskild 
individs uppfattningar om delaktighet, reduceras till en ”en frusen 
version av det ursprungligen i intersubjektivt konstruerade samta-
let”, som Ulrika Tornberg (2006, s. 24) uttrycker det. 

Texten, frusen i tiden, utgör därmed en grund för mina analyser 
som jag konstruerar utifrån meningsbärande ledmotiv i form av te-
man. Av de objekt som en gång framstod som människor, unika in-
divider med unika erfarenheter återstår endast kategorier där deras 
tankar och uttryck reducerats till kategoriserbara utsagor. Det är 
således inte människan jag får kunskap om, utan fenomenet eller 
studieobjektet. När jag talar med och lyssnar på dessa individer blir 
deras erfarenheter till kategorier då jag tecknar ned mina inspel-
ningar och tolkar mitt material. I min tolkande process skapar jag 
kunskap om och förståelse för fenomenet snarare än om individen. 
Men, vilket måste tilläggas, även om det är konstruerade objekt som 
talar genom återgivanden av samtalssjok och konkreta citat hade 
det inte blivit någon studie om inte konkreta och unika människor 
ställt upp och låtit sig reducerats till tolkningsbara kategorier. 

Vidare förvanskas informationen ytterligare av den förskjutning 
som äger rum från vad som sker i en viss situation, hur responden-
ten upplever och hur hon återberättar den. Att erfara något och se-
dan berätta om sin erfarenhet är två skilda ting. Den individ, eller 
grupp av individer jag möter i en intervjusituation är ett kontextu-
ellt subjekt samtidigt som hennes eller deras utsagor enbart kan för-
stås i relation till intervjusituationen, vilket gör att de svar som 
växer fram under intervjun kan variera i tid och rum (Tornberg 
2006). Det bandade materialet är med andra ord inte enbart berät-
telser utan erfarenheter förvärvade i specifika sociala kontexter. 
Därför är ”den erhållna kunskapen inte objektiv, utan subjektiv i 
meningen att den är för mycket beroende av de intervjuade perso-
nerna” (Kvale 1997, s. 14). 

Malmletare eller resenär 
Analysen av intervjumaterial och huruvida denna avspeglar den so-
ciala verkligheten som existerar utanför intervjun är en ständig frå-
ga inom samhällsvetenskaperna. Relationen mellan individers utsa-
gor och min reduktion av deras utsagor till kategorier kan förtydli-
gas ytterligare av Kvales metaforer ”malmletaren” och ”resenären”, 
varav min position representeras av den senare metaforen. 
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Hos malmletaren lever en positivistisk tanke som hävdar att det 
är möjligt att presentera ett ”rent” empiriskt underlag genom att 
externt inflytande och störande element frikopplats från det sam-
manhang i vilket intervjun ägde rum. Forskaren skapar därmed en 
intervjusituation som möjliggör en förmedling av den sociala verk-
ligheten såsom den egentligen framträder. Medan malmletaren för-
söker att blottlägga dolda kunskaper och behandla dessa som ob-
jektiva fakta och sanningar, är resenärens kunskapssökande mer av 
ett hermeneutiskt äventyr. Resenären skapar kunskap, snarare än 
blottlägger den, genom möten, samtal och erfarenheter och det är 
knappast möjligt att uttala sig om vad för kunskap som skapats för-
rän resan är slut och resultaten tecknats ned och rapporterats. Me-
ningen skapas i språket, i intervjun mellan intervjuare och respon-
dent. Men denna relation ansikte-mot-ansikte reduceras genom 
tolkningen till utsagor om fenomenet, på det sätt jag tidigare be-
skrev. 

Enligt Kvale (1997) börjar jag tolka respondenternas utsagor redan 
under intervjun, vilka förvanskas ytterligare under min transkribe-
ring, som också betyder avkontextualisering. Den kunskap om och 
förståelse för fenomenet som kommer ut genom det sagda är bero-
ende av mina tolkningar av materialet, det vill säga de frågor jag 
ställer till materialet om de meningsbärande teman jag väljer att 
kategorisera materialet med i min analys. Dessa frågor är till stor 
del skapade utifrån de frågor som ställdes under intervjun. Den mer 
traditionella uppfattningen om att det är möjligt att ställa ickele-
dande frågor till respondenterna, genom att inte visa ”informatören 
vilket svar man betraktar som intressant, etc, kommer människors 
’egentliga’ idéer och tankar kunna beskrivas” är blott en illusion 
(Börjesson 2003, s. 17-18). Oavsett hur öppen man är, hur lite man 
beskriver situationen för respondenten och hur lite man engagerar 
sig i hennes svar har varje undersökning ett redan uttalat syfte, 
formulerade forskningsfrågor som skall besvaras och en slags ram 
som intervjun skall kretsa kring för att frågorna skall kunna besva-
ras. 

Studiens struktur 
Studiens insamling av material, tolkning och presentation fick slut-
ligen följande struktur: 
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Först togs en inledande kontakt med olika lokala samordnare där 
studiens bakgrund, syfte och frågeställningar presenterades (bilaga 
1). I detta brev gjordes en förfrågan om få aktuella kontaktuppgifter 
på personer ansvariga för projekt eller verksamheter som handlar 
om ungdomar och samhällelig delaktighet. Detta brev skickades ut 
till nio lokala utvecklingssamordnare involverade i Stadsdelsförny-
elsen. Tre av dessa samordnare svarade på brevet och gav mig namn 
på personer som de ansåg kunde vara till hjälp för min studie. 

Därefter kontaktades dessa personer via e-post. Efter att ha redo-
visat studiens syfte och frågeställningar diskuterades lämpliga pro-
jekt och vilka ungdomar som skulle vara tillgängliga och villiga att 
medverka (bilaga 1). I två av de tre stadsdelarna gick denna process 
smidigt då såväl ungdomar som ansvariga var mer än villiga att låta 
sig intervjuas. I den tredje stadsdelen visade det sig att det var svårt 
att finna ungdomar som önskade att medverka i studien. I ett fall 
dök det aldrig upp några ungdomar även om de hade blivit infor-
merade om mitt besök och i ett annat fall ansåg den ansvariga för 
verksamheten att det inte var lämplig att intervjua ungdomar ”då de 
var individer och inte objekt som skulle låta sig studeras av en utan-
förstående forskare”. Den verksamhetsansvariga menade att det 
handlade om ungdomarnas välmående och jag fick förklarat för mig 
att ungdomarna i stadsdelen är skeptiska mot vuxna, och framför-
allt mot hinsides vuxna, som vill komma och prata med dem, då 
ungdomarna många gånger upplevt vuxenvärldens svek. I det första 
fallet ställde sig respondenterna inte aviga till idén att intervjua 
ungdomar, men när de hade berättat för deltagarna att jag skulle 
komma valde de att inte gå dit, antagligen av samma skäl som ovan, 
nämligen upprepade svek från vuxenvärlden. Från denna stadsdel 
fick jag enbart med mig röster från vuxenvärldens representanter 
och inga av ungdomarnas röster. 

Avslutningsvis intervjuades fem grupper av ungdomar och åtta 
ansvariga (i sex intervjuer) för verksamheterna. För att ge respon-
denterna en så trygg och välbekant miljö som möjligt utfördes in-
tervjuerna på platser valda av projektansvariga, då atmosfären kring 
intervjun påverkar intervjupersonen på olika sätt. Ju tryggare en 
individ känner sig, desto mer fritt vågar hon tala om egna åsikter 
och erfarenheter (Kvale 1997). Samtliga intervjuer skedde alltså på 
platser valda av projektansvariga, varpå intervjuerna ägde rum på 
skolor, fritidsgårdar, stadsdelskontor och så vidare. 
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Intervjuer med ungdomar 
Intervjuerna med ungdomsgrupperna varade mellan fyrtio minuter 
till en timme, vilket gav oss möjlighet att föra ingående samtal om 
de frågeställningar som jag förberett (bilaga 3). 

Den första intervjun som gjordes med de ungdomar som deltog i 
studien skedde i en grundskolas aula med fyra medlemmar i ett 
ungdomsråd, i detta råd ingick ungdomar från hela stadsdelen. Jag 
deltog på mötet, inbjuden av ledaren för barn- och ungdomsverk-
samhen i stadsdelen. Vad jag inte visste var att inga av ungdomarna 
var informerade om att jag var där med avsikt att få samtala med en 
grupp av aktiva medlemmar. När min värd väl informerat ungdo-
marna om vem jag var och vad jag ville, var det fjorton ungdomar 
som stannade kvar efter mötet. Åtta av dessa var över femton år 
men fyra var tvungna att åka hem inom loppet av en kvart. De fyra 
kvarstående var emellertid villiga att låta sig intervjuas. Inter-
vjusituationen var dock tämligen stökig. Det var flera elever och lä-
rare som stannande kvar i aulan och plockade bort stolar och bord, 
kom fram till mig eller till respondenterna för att fråga vad vi 
gjorde, hur det gick och om de kunde få vara med. Trots detta upp-
lever jag att samtalet kändes avslappnat, diskussionen flöt bra och 
det var inte speciellt många gånger som samtalet avbröts eller att 
jag var tvungen att upprepa mina frågor. 

Studiens andra och tredje intervju ägde rum på ett kontor (som 
användes av enhetschefen för stadsdelens fritidsgårdar och parkle-
kar) vid en av stadsdelens fritidsgårdar. Båda intervjuerna, med var-
dera tre representanter från en demokratigrupp och en idrottsfö-
rening, präglades av en öppenhet och en vilja att berätta hur de ar-
betade och vad de strävade efter. Att vi inte satt på deras plats, det 
vill säga inne på fritidsgården, förklarades med att vi då hade blivit 
störda av andra ungdomar som skulle vilja lägga sig i svaren. Även 
om intervjun skedde i en kontorsliknande miljö, upplevde jag att de 
kände sig bekväma i sin roll som respondenter och samtalen flöt 
utan några direkta avbrott eller störande incidenter. Det enda som 
upplevdes som något irriterande var att en av idrottsföreningens 
medlemmar gärna svarade för de andra också, men dessa antingen 
bekräftade att de höll med eller sa att det stämmer inte alls med de-
ras åsikt och gavs tillfälle att ventilera sina egna åsikter. 

Den näst sista gruppintervjun gjordes med tre medlemmar i en 
demokratigrupp och mycket av samtalet kom att handla om deras 
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strävande att få igång ett ungdomens hus. Vi träffades i ett kontor i 
stadsdelens kommunhus, valt av stadsdelens ledare för barn- och 
ungdomsprojekt. Innan intervjun startade hade ungdomarna ett 
möte angående den mötesplats som de försökte att etablera. Efteråt 
försvann samtliga ungdomar utom tre. Trots att samtalet även här 
inte skedde på en plats som var deras egen upplevde jag att ungdo-
marna kände sig avslappnade då de resonerade om och svarade på 
de frågor jag ställde till dem. Det är möjligt att dessa ungdomar är 
tämligen vana att möta representanter från vuxenvärlden att de inte 
har några problem med att låta sig intervjuas i en miljö som inte var 
deras egen, detta torde också gälla för de ungdomar som inter-
vjuades i enhetschefens kontor. 

När jag skulle intervjua den femte och sista gruppen av ungdomar 
som ingår i studien hade jag genom en fritidsledare bokat tid med 
fem ungdomar på en fritidsgård, där ungdomar ges en direkt chans 
att medverka i och påverka gårdens aktiviteter. Även om intervjun 
kom igång två timmar efter utsatt tid och en av respondenterna 
kom in i samtalet då endast tio minuter kvarstod gick den på det 
hela taget bra. Det handlade om ett möte med fyra öppna och väl-
digt positiva ungdomar, som enligt egen utsago, ”växt upp på går-
den” och är med ”att påverka vad som händer på gården”. För dessa 
var gården en del av lokalsamhället och att verka för gårdens bästa 
är det samma som att verka för lokalsamhällets väl. Det enda som 
störde samtalet, som för övrigt ägde rum i ett personalrum, var då 
en av respondenterna kom in i rummet och bad om ursäkt att han 
var försenad. Ungdomarna verkade vara vana att vistas i rummet 
där vi samtalade och jag hade svårt att se någon direkt skillnad vad 
som kunde tänkas vara fritidsledarnas plats och ungdomarnas. 

Intervjuer med vuxna 
Intervjuerna med de ansvariga för verksamheterna tog allt från ca 
tjugo minuter till över en timme beroende på vad de hade för roll 
och insyn i de olika verksamheterna (bilaga 4). 

De första intervjuerna gjordes med ansvariga för två olika verk-
samheter i samma stadsdel. Det var för övrigt denna stadsdel där 
ungdomar inte önskade att delta i min studie. Den första intervjun 
ägde rum i aktivitetshusets källare. Respondenten var ansvarig för 
en verksamhet som syftar till att stärka demokratiarbetet bland 
stadsdelens ungdomar. Rummet var mörkt och spartanskt möblerat 
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men visade sig ha utrymme för flertalet verksamheter. Hit kom 
ungdomarna för att spela musik, mixa låtar och diskutera egna för-
slag på vad de vill göra. De behövde inte göra något om de inte vill 
just då, utan de kan ”bara komma hit och hänga”, säger responden-
ten. Trots att det endast är jag och respondenten i lokalen kunde jag 
känna den puls av aktiviteter som utspelar sig här då ungdomarna 
besöker huset. Jag fick under samtalets gång mycket information 
om verksamheten, dess struktur och målsättning. 

Min andra intervju skedde med två ansvariga för ett estetiskt 
projekt. Projektledarna var mycket välkomnande och det öppna 
samtal vi förde skedde i samma lokal som aktiviteterna ägde rum. 
Hit kom ungdomar för att teckna, trycka tröjor, måla och så vidare. 
De attiraljer som besmyckade lokalen, nytryckta tröjor som hänger 
på tork, affischer och kollage på väggarna, gav mig en känsla av hur 
det kan vara att arbeta tillsammans med skapande kreativa ungdo-
mar. 

Den tredje intervjun skedde i kommunhuset i en annan stadsdel 
än den förra. Här samtalade jag med stadsdelens ansvariga för ung-
domsverksamheter och en praktikant som ansvarade för olika ung-
domars mötesplatser. Samtalet var öppet och hjärtligt men platsen 
mindre entusiasmerande då vi samlats kring ett bord i ett kontors-
liknande landskap, tämligen avlägset den kreativa miljö jag tidigare 
vistats i. I denna miljö var det svårt att föreställa sig delaktiga och 
aktiva ungdomars strävan att ta ansvar för lokalsamhällets gemen-
samma frågor. Denna negativa aning grusades dock eftersom jag 
efter samtalet gavs chansen att träffa två ungdomsgrupper som var 
engagerade i olika demokratisträvande aktiviteter. 

Intervju fyra till sex gjordes med tre personer i en och samma 
stadsdel, samtliga var, fast på olika sätt, engagerade i verksamheter 
som syftar till att engagera ungdomar till delaktighet i samhällslivet. 
Den första av dessa intervjuer, intervju fyra, gjordes med stadsde-
lens preventionssamordnare på hennes kontor. Platsen där samtalet 
fördes var tämligen steril, enbart en färgglad plansch bröt den an-
nars beiga omgivningen. Under samtalets gång infann sig aldrig nå-
gon känsla för hur traktens ungdomar engagerades. Förklaringen 
till detta torde bero mer på att respondenten visste mer om hur 
ungdomsfrågorna i stadsdelen administrerades än om de aktiviteter 
som engagerade ungdomar, än att jag blev påverkad av den tråkiga 
kontorsmiljön där samtalet fördes. 
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Den andra och tredje intervjun skedde på samma plats, enhets-
chefens kontor, beläget i en fritidsgård. Det ena samtalet, den femte 
intervjun fördes med enhetschefen för stadsdelens fritidsgårdar och 
parklekar och det andra med en ledare för en av traktens idrottsle-
dare, intervju sex. Platsen kändes levande trots att jag samtalade 
med mina informanter i ungefär samma miljö som tidigare. Anled-
ningen torde bero på den miljö, de röster och aktiviteter som fri-
tidsgården erbjöd och av den bild som målades upp för mig under 
mina samtal med såväl enhetschefen som idrottsledaren. 

Samtalens etik 
Samtliga intervjuer (med såväl ungdomar som vuxna) genomfördes 
efter liknande struktur. Inledningsvis gavs en allmän beskrivning av 
mitt intresse för identitetsskapande där skolans, hemmets och ge-
menskapens vikt och aktualitet för att veta vem man är och var man 
hör hemma fokuseras. Avsikten med samtalen var att få en förstå-
else för ungdomars uppfattningar om delaktighet. Betoning låg på 
förståelse för ungdomars situation och för vikten av hur delaktighet 
och känslan av att kunna påverka sin egen och andras situation for-
mas utanför den privata sfären. Jag frågade om det gick bra med 
ljudupptagning och i de samtal som skedde i grupp förklarade jag 
fördelarna och nackdelarna med gruppsamtal. 

För namn och privatliv utlovades full konfidentialitet, anonymitet 
utlovades i den grad det är möjligt, då det inte är riktigt möjligt att 
anonymisera materialet genom vilket aktiviteterna beskrivs så att 
de med insyn i verksamheten som läser rapporten inte kan räkna ut 
vilken ungdomsledare eller ungdomsgrupp det är fråga om. Där-
emot kommer namn som uttalats under intervjuerna inte att an-
vändas i det presenterade materialet. Därefter förklarade jag för del-
tagarna att det insamlade materialet från ungdomarna kommer att 
analyseras som en kollektiv röst och eventuella åsiktsskillnader 
kommer att redovisas utan att för den skull lyfta fram enskilda ytt-
randen som identifierar personen bakom utsagan. Vidare berättade 
jag att det är tillåtet att inte komma överens och således låta olika 
och även motstridiga åsikter konfronteras med varandra. Min avsikt 
var inte att värdera respondenternas uppfattningar utan att förstå 
dem. Avslutningsvis upplystes det om att information som kan vara 
känslig för enskilda individer inte kommer presenteras och att inga 
åsikter kommer att pressas fram under samtalen. 
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Analys och presentation av resultaten 
I den redovisning som följer framkommer respondenternas erfaren-
heter i generaliseringar och citat. Citaten används i två olika syften. 
För det första används citat från deltagarna för att bekräfta mina 
generaliserande bilder av deras erfarenheter genom att avsluta med 
för sammanhanget representativa citat. För det andra kommer cita-
ten att användas för att visa motstridiga bilder eller andra åsikter än 
de som växer fram i min återgivning av samtalen. Även om jag som 
resenär inte kan undvika att påverka respondenterna med mina frå-
gor och kommentarer på deras svar och att mitt kroppsspråk och 
ögonkontakt med respondenterna påverkat dem under samtalets 
gång är redovisningen ensidigt grundad på den ena partens utsagor 
om problemet. Upprepade genomlyssningar av ljudupptagningar 
samt genomläsningar av anteckningar och transkriberad text har 
lett fram till de tre temaområden som i var sitt avsnitt presenteras i 
nästkommande kapitel, under rubrikerna: a) Att vara delaktig, b) 
En känsla för det lokala och c) Något annat än skolans värld. 

Resultatet från dessa intervjuer tas som utgångspunkt för en kri-
tisk granskning av respondenternas röster om samhällelig delaktig-
het. Undersökningen består därmed av ett empiriskt och ett teore-
tiskt, vilka tillsammans ger ett material som gör det möjligt att spri-
da annat ljus över delaktighetens sociala villkor. Den bild som växer 
fram under samtalen med de olika grupperna kommer att analyse-
ras utifrån tre olika men till varandra relaterade metafor: a) ”Främ-
lingen”, b) ”Vi & dom” samt c) ”Broar & dörrar. 
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Röster om delaktighet 

Redovisningen bygger på de uttalade tankar och funderingar angå-
ende delaktighetens villkor som framkommit under de diskussioner 
som förts med ungdomar och vuxna involverade i projekten. Re-
sultaten presenteras under tre teman: a) ”Att vara delaktig”, b)”En 
känsla för det lokala” och c) ”Något annat än skolans värld”. Kapitlet 
avslutas med en reflektion över det sagda där de presenterade utsa-
gorna kommer att relateras till de mer generella slutsatser angående 
delaktigheten som presenterades i kapitel två under huvudrubriken 
”Segregerande institutioner”. 

En känsla av delaktighet 
Samtliga ungdomar som deltog i studien är överens om att de ge-
nom sin delaktighet i de olika aktiviteterna eller projekten har fått 
en betydelsefull chans att lära sig mycket genom att själva vara del-
aktiga i antingen utformningen, initiering eller utvecklingen av ett 
projekt. De är också överens om att möjligheterna till att kunna 
medverka i ett ungdomsinitiativ, eller ungdomsprojekt, är mycket 
betydelsefullt. De tycker att det är bra att de i stor utsträckning fått 
organisera sig på egen hand, att det handlar om dem själva och att 
göra något för andra ungdomar. Detta har gett dem en reell chans 
att vara med och bestämma och på så sätt påverka verksamhetens 
utformning. 

Vidare framkommer det under samtalen att delaktigheten i pro-
jekten fyller en viktig social funktion och ger en bra möjlighet att 
engagera sig och utveckla något för stadsdelens ungdomar. Vad som 
kommer fram i intervjuerna är att ungdomarna framför allt lärt sig 
att samarbeta genom att samtala med varandra. Samtliga grupper 
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anser att samtalet är ett bra medel att driva fram frågor på eller lösa 
konflikter med. 

Alla är delaktiga 
Enligt medlemmarna i grupperna är alla med i beslutsprocessen och 
ingen har förtur. De beslut som fattas om vilken fråga eller vilka 
frågor som skall prioriteras och drivas vidare diskuteras och röstas 
fram, snarare än att ”det är den som skriker högs som bestämmer”, 
säger en av ungdomsrådets medlemmar under vårt samtal i skolans 
aula. Det är framförallt deltagare som arbetar inom projekt som fo-
kuserar på frågor om hur ungdomar på ett mer aktivt sätt kan på-
verka sin egen situation i lokalsamhället som säger att de utvecklats 
också på ett politiskt plan eftersom de nu vet hur de skall få saker 
och ting att hända. Dessa aktiviteter, som utgörs av olika ungdoms-
råd och demokratigrupper, är med och påverkar det politiska livet 
genom att göra sina egna och andras röster hörda. 

Bland de kunskaper och färdigheter som de säger att de utveck-
lat, nämner de hur man talar med politiker och andra vuxna. Detta 
stärker min uppfattning om att de båda demokratigrupperna jag 
samtalat med på platser som inte varit deras är vana att träffa och 
samtala med andra än dem själva. Andra färdigheter som nämns är 
att de bättre förstår hur de skall gå till väga om de vill påverka en 
speciell fråga i en viss riktning, att de kan tala inför och med var-
andra och att de vågar föra fram idéer och att acceptera att dessa 
idéer kan bli nedröstade. En tjej i en av grupperna formulerar sin 
utveckling på följande sätt: ”Jag har gått från att säga ’gör vad ni vill’ 
till att jag vet att jag får säga vad jag tycker och det känns bättre. 
Det känns som man är lika mycket värd som andra.” En annan del-
tagare summerar sina lärdomar på följande vis: 

 Inte för man vill bli politiker, men man vet nu att man kan säga 
vad man tycker, att man kan påverka, att man kan föra fram sina 
åsikter, att göra sin röst hörd. Jag har lärt mig genom […] gruppen, 
jag visste inget om detta tidigare. 

En del är mer delaktiga än andra 
Det framkommer under diskussionerna att även om alla ungdomar 
är välkomna att delta i projekten finns det vissa som är med och på-
verkar mer än andra. För att göra sin röst hörd och få andra att lys-
sna på den krävs inte enbart ett visst mått av engagemang och del-



Röster om delaktighet  Röster om delaktighet 

41 

aktighet i samtalen, utan också kunskap om hur man formellt går 
vidare i beslutsprocessen. Genom sin delaktighet i verksamheterna 
har dessa ungdomar med andra ord lärt sig hur man påverkar, hur 
man kontaktar och talar med lokalpolitiker och hur man får dem att 
”lyssna på ungdomar”, som en i ungdomsrådet uttryckte det under 
vårt samtal i aulan. 

Ungdomsrådets medlemmar menar också att ungdomar behöver 
hjälp med att inte enbart driva frågor utan också förstå vad för typ 
av frågor man kan lägga fram på agendan och försöka förverkliga. 
Ett karaktäristiskt uttryck för vad de delaktiga ungdomarna känner 
för den okunskap andra ungdomar har om sin egen förmåga att 
vara med och påverka sin egen och andras situation fångas i föl-
jande uttalande: ”Många ungdomar vet inte vad dom kan göra, hur 
mycket dom kan påverka, de går bara hit och spelar biljard och se-
dan är dom glada liksom.” 

Uppfattningen om ungdomars avsaknad av kunskaper och erfa-
renheter framkommer i samtliga av de ungdomsgrupper som jag 
samtalar med. En annan grupp poängterar att det är många ung-
domar som ”inte bryr sig. Dom klagar väldigt mycket men gör inget 
själva. Dom måste ta ställning och inte ta saker för givet.” Ung-
domsrådet säger att de försöker få andra ungdomar engagerade, 
men konstaterar att det inte är speciellt lätt. ”Det känns som om 
dom bara sitter och väntar på att något ska hända. Dom tror att 
dom ska få allt serverat på silverfat eller något.” 

Den ansvariga för en av stadsdelarnas ungdomsgårdar och park-
lekar menar på ett liknande sätt att även om verksamheterna bygger 
på ungdomarnas egna idéer är det inte givet att det kommer några 
förslag. Hon menar att det inte ”innebär att man inte vill något, att 
man är passiv eller blasé, utan det beror på att det blir för stort och 
för övermäktigt”. Respondenten fortsätter och berättar om en gång 
då ungdomarna ombads komma med idéer ”var den vildaste idén 
att de skulle ha ett biljardbord”. Det är inte ungdomarnas fel, fort-
sätter hon, utan att de är ovana att vara med och bestämma och 
själva tillåtas att komma med idéer. Förslaget om ett biljardbort be-
ror således inte på ”att det är det vildaste och det häftigaste man 
kan tänka sig, utan det beror på att det har man sett något annan-
stans. Så mycket mer än så kan man riktigt inte tänka sig”. 

Flertalet av de vuxna som, på ett eller annat sätt, är involverade i 
projekten uppger att anledningen till att ungdomar inte kommer 
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med förslag inte nödvändigtvis beror på att de är lata, utan att de 
inte vet hur man går till väga. De vill därför få förslag på saker de 
kan göra, utveckla och arbeta med. Att ungdomar inte är vana att 
bestämma och att ta initiativ är en vanligt förekommande uppfatt-
ning bland de vuxna respondenterna, som också delar åsikten att 
ungdomarna måste lockas till att ta initiativ. De måste lära sig hur 
man gör och hur det är möjligt att tillsammans med andra komma 
fram till idéer och hur man sedan går vidare för att förverkliga 
dessa. 

Att vissa ungdomar har lättare att göra sin röst hörd, och på så 
sätt deltar mer än andra, framkommer också bland de vuxna. Vissa 
ungdomar har inga problem med att göra sina röster hörda, säger 
de, eftersom de vet hur man går tillväga formellt sett. Andra ung-
domar är mer kreativa och finner själva olika sätt att delta i aktivi-
teterna och föra fram sin röst i gruppdiskussioner angående pro-
jektets verksamhet. En del har svårare för att medverka i diskussio-
nen och därmed delta på lika villkor. Möjligheten att göra sin röst 
hörd beror i stor utsträckning på deras eget språk och hur de är ka-
pabla att använda sig av detta, säger den ansvariga ungdomsledaren 
under vårt samtal i aktivitetshusets källare. Flera vuxna anser em-
ellertid att många ungdomar har ”ett fattigt språk” och därmed svå-
rare att göra sin röst hörd, och på så sätt få igenom sin vilja, ”helt 
enkelt för att dom inte lyckas uttrycka den”. Det beror inte nödvän-
digtvis på att de inte behärskar språket, tillägger en respondent, 
utan på att de inte är vana att prata inför folk och att argumentera 
för att deras idé är bra och värd att lyssna på: 

 Dom är inte vana, dom har inte talat inför en grupp, dom blir 
snabbt hetsiga, tappar ord och då blir dom frustrerade och då ac-
celererar det ännu mera. Inte för att de är dåliga på svenska, det är 
det flera som är och det är egentligen inte ett problem, däremot 
tappar man tålamodet mer för att man inte kan förklara, många, 
nästan enbart killar, är inte vana vid att behöva förklara varför dom 
tycker en viss sak. 

Andra ungdomar lyckas inte göra sin röst hörd på grund av den 
rangordning som verkar föreligga bland inblandade, säger en ansva-
rig för stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet: 

 Det ligger djupt inneboende. Vissa känner att de har rätten att 
prata, andra känner att de inte har den rätten. Sedan kan man 
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koppla detta direkt till att han eller hon tillhör den gruppen, då vi 
träffas. Det handlar om vilka miljöer man kommer ifrån. 

Det finns med andra ord ett värde i rösten och dess värde är be-
roende av hur man talar och vem man tillhör. I detta avseende ”är 
det”, som en av de ansvariga uttryckte det, ”svårare för en svensk 
kille med lite ’töntkänsla’, han skulle verkligen få hävda sig och an-
stränga sig för att få göra sin röst hörd”. 

Att fördela delaktigheten 
Tanken med ungdomsprojekten är också att ansvariga inte skall 
säga så mycket, inte enhälligt styra verksamheten eller blanda sig i 
diskussionerna. På frågan om de ansvariga någon gång lägger sig i 
de beslutande processerna svarar de flesta vuxna att de antingen 
försöker styra samtalen så att alla får säga något, eller så observerar 
de och väljer att inte säga något under själva mötet. Därefter talar 
de med de tysta och frågar om de hade något speciellt de ville säga. 
De ansvarigas delaktighet i grupperna bygger alltså till stor del på 
att förebygga förtryckande strukturer mellan olika grupper och en-
skilda individer då det gäller att stötta de som behöver stöd och 
”guida ungdomarna åt rätt håll och få dom att umgås med var-
andra”. 

Svaren uttrycker ett engagemang för att allas röster skall höras 
och tas på allvar. Om detta skall bli en realitet måste vuxna repre-
sentanter på ett eller annat sätt se till att tysta röster förs fram. 
Ungdomarna är med för att lära sig att vara med och påverka, säger 
en ansvarig, och menar att ”vi måste påverka deras attityd till deras 
eget demokratiska sinnelag”. För att detta skall vara möjligt, fort-
sätter hon, måste de påverkas till att följa regler, ta ansvar för sig 
själv och andra, att låta andra lyssna och så vidare. I denna process 
arbetar verksamheterna med att ”lyfta fram röster och se till att alla 
får säga vad de tycker eller komma med förslag, på deras egna vill-
kor”. En annan ansvarig menar att om engagemanget skall vara ut-
vecklande är det viktigt att alla skall känna att de kan göra sin röst 
hörd och att deras röster är lika mycket värda, men tillägger att om 
”vissa väljer att vara tysta kan man inte tvinga dom att säga något”. 

Det framgår tydligt under intervjuerna med de ansvariga att pro-
jekten är till för att öka ungdomars delaktighet i stadsdelarna och 
deras engagemang för sina egna och andras omständigheter. Det 
gäller också att bygga upp en ömsesidighet mellan vuxna och ung-
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domar där ungdomarna ”inte automatiskt skall underordnas de 
vuxnas föreställningar”, säger en ansvarig för sin stadsdels barn- och 
ungdomsverksamhet och menar att de måste få göra sin röst hörd 
på sina egna villkor: ”Det får inte vara så att det sitter någon ung-
dom där som gisslan under en massa vuxna.” 

Delaktighetens ömsesidiga överenskommelser 
Även om representanter från vuxenvärlden sitter med vid mötena 
råder det en samstämmighet bland ungdomarna om att ”deras rös-
ter inte tar över”. De vuxnas medverkan uppfattas som en nödvän-
dig del av verksamheten, ”eftersom vi inte alltid ser nackdelarna 
med vissa av saker vi vill få fram, med hjälp av vuxna får vi veta mer. 
Dom tar tag i problemen och dom ser lite längre liksom”. Vidare 
påpekas det att medlemmarna inte kan bli nedröstad av vuxenvärl-
dens representanter hur som helst. Under mitt samtal med ung-
domsrådet uttrycker en av ungdomarna denna känsla på följande 
vis: ”Det bästa är att om jag för fram ett förslag kan de vuxna inte 
bara säga nej till mig, dom måste förklara varför dom säger nej.” 

Det framkommer dock under samtalen med såväl ungdomar som 
vuxna att besluten som inte tas alltid baserad på ömsesidigt mellan 
ungdomar och vuxna, utan avgöranden baseras också på om idé-
erna anses ekonomsikt rimliga eller genomförbara. Att ekonomin är 
en del av verksamheten ungdomarna inte har speciellt mycket insyn 
i framkommer i en av de delaktiga ungdomarnas reflektion av vår 
diskussion om ekonomin: ”När alla har sagt sitt kommer de vuxna 
in och kollar ekonomin och säger om det är möjligt.” Även om verk-
samheternas utformning bygger på ungdomars idéer gör de således 
aldrig något helt på egen hand utan måste alltid få hjälp av vuxna. 
Projekten handlar om att få ungdomar att känna sig delaktiga i 
samhället. Därmed får de vara med och utveckla verksamheters ut-
formning och påverka politiker, ”men de är inte med och fatta poli-
tiska beslut”, som stadsdelens preventionssamordnare uttrycker 
det. 

En känsla för det lokala 
Att de olika projekten har tillfört mervärde för lokalsamhället är 
tydligt. Det är emellertid svårt att mäta detta mervärde, men i dis-
kussionerna med såväl ungdomarna som ansvariga vuxna framkom 
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en uttalad känsla och ansvar för lokalsamhället och dess medlem-
mar. Projekten räddar ungdomar från sysslolöshet, som i tur för-
hindrar passivitet samtidigt som verksamheten visar att det finns 
något i förorten. Ungdomarna som deltagit har alla fått en känsla av 
ansvar för närsamhällets välmående. 

Om lokalsamhällets väl 
Vad som framkommer i samtalen med ungdomar och vuxna är att 
det finns en starkare känsla för lokalsamhället och för de personer 
som lever och verkar där än för Stockholm stad som sådan. Ung-
domarna uppger att även om förtroendet för politiker är lågt har de 
mer förtroende för politiker i närsamhället än för riksdagens med-
lemmar. Vissa grupper gör emellertid inte någon skillnad mellan 
kommunalpolitiker och riksdagspolitiker. Då de tycker att de är lika 
osynliga. En ungdom förklarar sitt misstroende med att ”de lovar 
allt för mycket men lite händer”. En annan säger att ”politiker är lite 
som ungdomar, dom tjafsar, dom måste måla till det lite”. En tredje 
uttrycker att hennes förtroende ”för politiker är 20 procent av 100” 
och menar att ”de säger mycket men gör inget för ungdomar”. 

I samtalen med ansvariga för projekten framkommer inte enbart 
ungdomars misstro mot politiker utan också deras starka känsla för 
det lokala. ”Det finns nästan inget engagemang alls för det omgi-
vande samhället”, säger en vuxen deltagare under samtalet i kom-
munhuset och syftar på det samhälle som ligger utanför deras egen 
plats. Däremot uppvisar de delaktiga ungdomarna ett engagemang 
för sin stadsdels bästa, fortsätter hon. En annan ansvarig menar att 
de är delaktiga ”för att dom vill sin stadsdel väl”. Det framkommer 
hos samtliga vuxna respondenter att ungdomarna tenderar vara 
mer engagerade i sådana saker som väldigt tydligt berör dem. Det 
finns en utvecklad relation mellan det lokala och det som ligger 
utanför denna plats och detta skapar en stark identitet bland ung-
domarna. Denna känsla av tillhörighet framkom inte minst i mitt 
samtal med fyra ungdomar på fritidsgården. 

Oavsett om det finns någon enstaka röst som säger att det lokala 
är en början för senare utvidgning, talar majoriteten av ungdo-
marna som deltog i studien om hur centralt det lokala är för deras 
känsla av tillhörighet. Samtliga ungdomar utom en sa att de inte 
känner sig som Stockholmare, utan de tillhör den plats de kommer 
ifrån, där de verkar och lever. ”Det är här vi bor och det är ändå här 
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vi vaknar upp på morgonen liksom”, sammanfattar en ungdom från 
idrottsföreningen sin uttryckta känsla för det lokala. Ungdomarna 
är således intresserade av vad som händer lokalsamhället och de 
känner ansvar för andra ungdomars välmående och vill fortsätta att 
arbeta för lokalsamhällets bästa, dock utan att bli politiker. ”Jag vill 
inte vara en av dom [politiker], men jag vill fortsätta att påverka 
min och andras situation”. 

Om lokalsamhällets utvidgade gränser 
Projekten har emellertid utökat det lokala till att gälla stadsdelen, 
inte enbart den egna platsen. Det har med andra ord blivit lättare 
att träffa andra ungdomar från andra platser än sin egen. Ett par 
ungdomsgrupper uttalar sig dock om att det inte alltid varit så att 
ungdomar från olika ställen inom en och samma stadsdel träffats då 
”man inte gärna gick över broarna”. Det känns tryggare att besöka 
andra delar nu, säger en grupp ”då man vet att det finns folk där 
som man känner”. En annan grupp säger att man heller inte öns-
kade besök av folk från andra platser. ”Förr var det så att om det 
kom några nya till gården ville vi inte se åt dom. Vi ska inte ha 
några nya här! Nu är det mer att man tycker att det är kul om det 
kommer någon ny.” 

Den lokala tillhörigheten försvårar också för ungdomar att umgås 
med andra ungdomar från andra platser än deras egen. En ansvarig 
för ungdomsverksamheten säger att ”vissa går inte över bron till ett 
annat ställe, de är starkt bundna till det lokala, sitt eget ställe” och 
menar att det ”handlar om en rädsla för varandra” och att ”man har 
olika jargong beroende från var man kommer”. Även om det är svårt 
att etablera mötesplatser där ungdomar från olika platser kan mötas 
framkommer det under vissa av de samtal som fördes med ansva-
riga att det förekommer ett visst ”flöde” mellan olika gårdar inom 
stadsdelen och att det finns ”ungdomar som inte söker sin närmiljö 
utan som söker en plats som passar dom”. 

Viktigt att poängtera är att de ungdomsgrupper som jag inter-
vjuat inte är några kamratföreningar. En del av medlemmarna var 
kompisar före det att de gick med i aktiviteten, andra inte. Vissa 
kommer från samma plats medan andra kommer från andra platser 
inom stadsdelen. I början var det svårt att samtala, berättar en 
grupp, eftersom de inte kände varandra. Samtliga aktiviteter utom 
en har medlemmar från olika delar inom en och samma stadsdel. 
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Vissa umgås aldrig utanför mötena, men andra har blivit vänner el-
ler åtminstone lärt känna varandra vilket gör de lättare för dem att 
besöka varandra eftersom ”när man börjar känna lite annat folk blir 
det inte lika farligt att gå över broarna”. I detta fall har projekten 
utvidgat det lokala för de engagerade och aktiva ungdomarna i 
stadsdelen. Ålder eller härkomst spelar ingen roll, säger en grupp. 
”Det är inte så att vi puttar bort människor från andra ställen, om 
de kommer in här så är dom välkomna och så.” 

Något annat än skolans värld 
Det allmänna skolväsendet utnämns ofta till en av de samhällsare-
nor där integration ska äga rum och där unga skall fostras till själv-
ständiga och kritiskt tänkande medborgare med förmåga att åstad-
komma ett bättre samhälle. Samtalen med ungdomarna visar att 
den allmänna skolplikten utgör ett tvång och har lite att göra med 
deras förmåga att påverka sin egen situation. 

Något mer än påtvingad delaktighet 
Till skillnad från projekten uppfattas skolan av ungdomarna som ett 
ställe där man måste vara: ”Skolan är obligatorisk, man måste 
plugga, här är det frivilligt att vara.” En ungdomsgrupp menar att 
skolans ständiga utvärdering av deras prestationer inte ger något 
direkt utrymme för vare sig kreativitet eller chanserna att påverka 
skolmiljön. ”Det är frihet här”, säger en av deltagarna och menar att 
”det är ingen som tvingar oss att göra läxor, ingen som betygsätter 
oss”. En tredje grupp menar emellertid att det inte ”är någon skill-
nad mellan skola och råd, då man inte blir betygsatt i ordning och 
uppförande”. De vuxna jag har samtalat med och som har en direkt 
inblick i aktiviteterna är tämligen ense om att aktiviteterna erbjuder 
en mer kreativ miljö än vad skolan gör. Det finns i aktiviteten ”en 
anda om att göra något annat, inte bli betygsatt eller bedömd”. Vi-
dare menar samtliga att det är betydelsefullt att ungdomarna frivil-
ligt söker sig till projekten och det är ingen som tvingar dem på 
samma sätt som den allmänna skolplikten. 

Även om de också påverkar sitt liv genom skolan gör ungdo-
marna det på ett annat sätt genom projektet. Under samtalen fram-
kommer det att skolan handlar främst om att få betyg, om individu-
ell bekräftelse. Delaktigheten i projekt blir något mer, här lär sig de 
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sig att påverka och med den kunskapen framhävs en känsla att de 
har åstadkommit något utanför sig själva, något för ungdomarna i 
närsamhället. Denna känsla sammanfattas på följande sätt av en re-
spondent: ”En fråga i skolan handlar mer om just skolböcker, skol-
maten, skoltoaletter. Man har mer avstånd till det som händer i 
skolan. Det här […] är närmare.” 

Delaktighet utan bestämda gränser 
Samtliga ungdomsgrupper känner till att varje skolklass har ett 
klassråd och att varje skola har elevråd och vissa av deltagarna är 
också eller har varit medlemmar i elevrådet. Men de menar att såväl 
klassrådets som elevrådets fokus är både kortsiktigt och ytterst par-
tikulärt. De frågor som drivs genom dessa påverkansmöjligheter är 
enbart riktade till skolan: ”Medbestämmande i skolan gäller enbart 
skolan i andra aktiviteter kan det gälla hela stadsdelen. I skolan re-
presenterar man enbart klassen.” Det kan dock vara lättare att vara 
med och påverka i skolan, kommenterar en av grupperna: ”Det är 
lättare att prata i klassen, där känner man fler, i aktiviteten kommer 
det nya människor, vilka de tycker är svårare att prata inför.” 

De medlemmar från demokratigruppen jag samtalade med i en-
hetschefens kontor ansåg emellertid att det är friare att prata inom 
aktiviteten eftersom man känner sig mycket mer delaktig i dess 
verksamhet, än i skolans arbete. ”I rådet är man mer en partner, i 
skolan mer en elev.” Samma gruppmedlemmar fortsätter att kom-
mentera att ens röst i skolan tenderar att försvinna i bruset av alla 
andras röster, men detta upplever de inte i rådet: ”I skolan är man 
en i mängden, i aktiviteten är man en av få utvalda, man har något 
att säga till om. I skolan är det lärarna som bestämmer, i aktiviteten 
är det vi som bestämmer.” 

Samma uppfattningar om skolans inskränkta sfär framkommer 
även i diskussionerna med de ansvariga. De menar att i skolan är 
ungdomarna elever och inte kan vara så mycket annat och ”trivs 
man inte i skolan är inte elevrådet till någon hjälp”, som enhetsche-
fen för stadsdelens fritidsgårdar och parklekar uttrycker det. Infly-
tande och medbestämmande i skolan berör enbart skolan, säger en 
annan, och menar att aktiviteterna erbjuder ett alternativ då dessa 
är inriktade mot närsamhället. 

Till skillnad från projektet där ungdomarna säger att det är ”roligt 
att snacka politik”, upplever de inte ”den direkta nyttan av demo-
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krati i skolan”. När de diskuterar demokrati i skolan handlar det 
uteslutande om ämnet samhällskunskap: ”Demokrati i skolan hand-
lar om Göran Persson, om det politiska systemet, men vi lär oss inte 
något om hur man för fram sina åsikter.” Man talar inte om demo-
krati eller för politiska diskussioner i korridorerna eller på rasten, 
menar i stort sett samtliga ungdomar och ”ligger det utanför ämnet 
handlar det om klassråd”. 

Utsagorna representerar de deltagande ungdomarnas åsikt om att 
skolan inte ger tillräckligt med utrymme för samtal kring politiska 
frågor om hur det är möjligt att göra sin röst hörd och påverka sin 
egen och sina medmänniskors situation i skolan. Därför är skolan, 
som en av grupper uttrycker det, ”inte demokratisk”. Genom sin 
delaktighet i projektets verksamhet vet gruppens medlemmar ”att 
demokrati kan vara en annan sak än den i skolan”. 

Denna åsikt framkommer också i mina samtal med ansvariga för 
verksamheterna. Vad gäller medbestämmandets och inflytandets 
gränser i aktiviteterna och i skolan erbjuder aktiviteterna ett mer 
utvidgat och konkret inflytande än vad de har i skolan. Enligt de två 
esteter jag samtalade med har ungdomarna ”allt för många gånger 
upplevt falskt elevinflytande”. Detta inflytande skiljer projektens 
verksamheter från skolans då de erbjuds en chans att ”formulera 
sina egna krav tillsammans med andra”, i stället för att konfronteras 
med ”en massa på förhand formulerade krav om läxor, betyg och så 
vidare”. Detta innebär dock inte att samtliga ungdomar ogillar sko-
lan, tillägger den ansvariga för stadsdelens barn- och ungdomsverk-
samhet, och menar att för vissa ungdomar är skolan ”något lokalt, 
något igenkännande och något bra”. 

Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis kan sägas att ungdomarna är aktiva deltagare i 
de projekt de är involverade i. De anser alla att deras röster kan gö-
ras hörda och att de är delaktiga i utformningen av projektet och de 
beslutfattande processer som berör de aktiviteter projektet inbegri-
per. Det föreligger också en ömsesidig relation mellan ungdomarna 
och vuxna, då ungdomarna manas att driva sina egna idéer och till-
sammans komma fram till beslut om vilka idéer som man vill ge-
nomdriva. Men när det kommer till frågan om hur mycket ungdo-
marna faktiskt är med och bestämmer visar det sig att ungdomarna 
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inte har någon reell makt. Vidare har projekten, på ett mer eller 
mindre uppenbart sätt, lyckats att vidga det lokalas gränser. Även 
om inte utvidgandet direkt har nått utanför stadsdelen så verkar 
känslan för det lokala sträcka sig utanför den egna fritidsgården, 
eller den egna bostadsorten till att gälla hela stadsdelen. 

Det framkommer dock att den starka identiteten till den egna 
platsen fortfarande försvårar utvidgningen av det lokala att gälla 
även för ungdomar som kommer från andra platser i stadsdelen el-
ler utanför stadsdelen. När det kommer till att påverka sitt eget och 
lokalsamhällets öde finns det mer utrymme inom de projekt som 
ungdomarna deltar i. Skolan, som mer ses som en individuell ange-
lägenhet, är allt för snäv i sitt tänkande och handlar mer om betygs-
sättning och kontroll än om möjligheterna att påverka lokalsam-
hällets samhälleliga frågor. 

Den bild som växer fram angående ungdomars känsla av delak-
tighet och som presenteras ovan är ljusare än den som framkommer 
i de statliga rapporter angående integration och samhällelig delak-
tighet som redovisas i studiens andra kapitel. Skillnaden är emel-
lertid inte förvånande då min studie syftar till att belysa hur ung-
domar i förorter resonerar om delaktighet i de projekt de valt att ar-
beta aktivt i. De statliga rapporterna jag syftade till att dels belysa 
hur den strukturella diskrimineringen ser ut inom olika samhälls-
områden, dels peka på de omständigheter som gör diskrimine-
ringen möjlig. Dessa studier visar att Sverige i många avseenden 
inte har lyckats med att få såväl invandrande män och kvinnor som 
ungdomar och äldre att delta i det svenska samhällets angelägen-
heter. 

I rapporterna talas det emellertid främst i nationella och gene-
rella termer om samhällelig delaktighet och erfarenheter av att vara 
utestängd från arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och från sam-
hällets politiska liv. Jag har främst diskuterat ungdomars delaktig-
het i lokala och partikulära termer då våra samtal fokuserat projek-
ten och känslan för det lokala. Jag har således inte berört deras er-
farenheter av exempelvis sjukvård, media eller bostadsmarknad. 
Det är högst troligt att jag fått andra resultat, mer jämförbara med 
de statliga offentliga rapporter som visar på hur den strukturella 
diskrimineringen verkar i Sverige, om jag fört diskussioner om del-
aktighetens sociala villkor utan att blanda in de projekt ungdomar 
och vuxna som deltagit i. 



Röster om delaktighet  Röster om delaktighet 

51 

Vidare hade jag med stor sannolikhet fått andra resultat om jag 
samtalat med ungdomar (och vuxna) som inte deltar i projekt som 
initierats för att öka människors samhälleliga delaktighet och stärka 
deras förmåga att påverka lokalsamhällets frågor. I de statliga rap-
porterna framgår tydligt att människor som på ett eller annat sätt 
inte kan göra sin röst hörd och därmed varken påverka lokalsam-
hällets frågor eller kontrollera sitt eget och sina medmänniskors 
öde tenderar att leva i skuggan av den dominerande kulturens ge-
menskap. Ur detta perspektiv är det således inte möjligt att betrakta 
marginaliserade människor som att de deltar i samhällets offentliga 
angelägenheter, eftersom de varken varit med att skapa de konven-
tioner genom vissa deltar mer än andra, eller försökt att frammana 
andra typer av regler i syfte att förändra rådande sociala förhållan-
den (jfr Bauman 1999b; Castoriadis 1995). 

I rapporterna framstår de röster som faktiskt tycker att de har nå-
got att säga till om och som känner att de deltar samhällets angelä-
genheter och därmed påverkar det sociala klimatet som ett undan-
tag som bekräftar en given regel. I detta avseende har min empiri 
bidragit till en annan, mer positiv, bild av debatten kring integre-
ring och delaktighet, där projekten framstår som verktyg i kampen 
att bryta den onda cirkeln som välkomnar vissa men utesluter andra 
från samhälleligt delaktighet. Å andra sidan är det rimligt att anta 
att de respondenter som deltagit i denna studie kan uppfattas som 
ett undantag, utan att för den skull påstå att de uttalanden som görs 
angående delaktighetens villkor på något sätt skulle påverka dem 
negativt eller framställas som ett undantag i deras uppfattning av 
fenomenet i fråga. 

Frågan om resultatens överförbarhet blir intressant endast om 
den empiriska studiens resultat sätts in i en övergripande teoretisk 
förståelse om delaktighetens sociala villkor. Även om det inte är ett 
självändamål att frammana en bild som överensstämmer med den 
nationella och negativa bild jag beskrev i studiens andra kapitel 
kommer en omtolkning av studiens resultat att ske. Omtolkningens 
syfte skall emellertid inte förstås som en strävan att bekräfta före-
komsten av strukturell diskriminering utan att finna andra, alter-
nativa, tolkningar av respondenternas utsagor i relation till före-
ställningar relevanta för studiens syfte och problemformulering. I 
nästa kapitel kommer med andra ord ett mer teoretiskt analyse-
rande resonemang föras kring studiens resultat genom att relatera 
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dem till samhällsteoretiska föreställningar om mänsklig samlevnad. 
Denna analys följs i kapitel sex av en kritisk filosofisk diskussion om 
delaktighetens möjligheter och hinder. 
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Delaktighet som sociologisk form 

En inte alltför ovanlig föreställning i debatten om social delaktighet 
är att det språk som används enbart reflekterar den verkligheten 
som redan existerar för de personer som uttalar sig om sina egna 
och högst individuella upplevelser av fenomenen i fråga. Men, som 
Diken Bülent (1998) visar i sin studie om turkiska immigranters si-
tuation i Danmark konstrueras deras uppfattning av olika fenomen 
genom språket då de involverade väljer att berätta om dem på ett 
visst sätt, vilket i sin tur blockerar andra sätt att tala om samma fe-
nomen. Det finns många gömda och vanligtvis oskyldiga, men på 
förhand bestämda antaganden och detaljer i personers utsagor, 
vilka behöver diskuteras vidare på olika sätt. I detta kapitel kommer 
jag att göra en omtolkning av de utsagor som presenterades i förgå-
ende kapitel genom att upprätta en annan tematisering av respon-
denternas utsagor än vad som gjordes i förra kapitlet. 

I kapitel fyra växte de temaområden – ”Att vara delaktig”, ”En 
känsla för det lokala” och ”Något annat än skolans värld” – som an-
vändes för den deskriptiva analysen fram genom genomlysningar 
och läsning av det inspelade materialet. Avsikten med denna empi-
rinära framställning var att genom att lyssna på röster om delaktig-
het placera dessa röster på en lokal och partikulär nivå. Istället för 
att återigen diskutera en beskrivande utformning av det sagda kom-
mer de att diskuteras mot olika metaforer som samtliga, om än på 
olika sätt, har betydelse för delaktighetens villkor. Metaforerna som 
är hämtade ur en socialteoretisk diskussion, relevant för analysen av 
delaktighet, utgörs av ”främlingen”, ”vi och dom” samt ”broar och 
dörrar”. 

Analysen i kapitel fem syftar till att lyfta upp diskussionen från 
det lokala och kontextuella till det nationella och generella, där 
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metaforerna symboliserar delaktighetens möjligheter och hinder. 
En viktig fråga för presentationen av intervjuer som diskuterades i 
mitt metodkapitel var relationen mellan respondenters utsagor och 
min tolkning och presentation av dessa. I detta kapitel utgörs den 
primära metodologiska frågan av vilken roll metaforer spelar för 
förståelsen av det insamlade resultatet. Därför inleds kapitlet med 
en diskussion om metaforernas möjlighet. Därefter diskuteras em-
pirin efter tre givna metaforer. Varje metafor presenteras för sig och 
relateras därefter till deltagarnas utsagor om delaktighet för att av-
slutningsvis föras samman i en kritisk diskussion om delaktighet. 

Metaforer och förståelse 
En studie av sociala fenomen är inte enbart en fråga om en empirisk 
undersökning, utan har också en teoretisk uppgift. Det handlar så 
att säga inte enbart om vad en empirisk studie kan visa genom upp-
repande kartläggning, utan och vad det är möjligt att uttala sig om. 
Medan empirin uttalar sig om hur det förhåller sig bidrar den teo-
retiska reflektionen till en förståelse för varför det förhåller sig på 
ett visst sätt. Enligt religionsfilosofen Hans Jonas (1984) kan feno-
men förstås och förklaras enbart genom teorier om dessa. Detta in-
nebär att förståelsen av ett givet fenomen inte existerar utan teorier 
om detta. Däremot betyder det inte att ett fenomen inte finns före 
förståelsen av detta fenomen. 

Att tänka i metaforer kan vara ett sätt att försöka sätta ord på 
olika tankefigurer eller mönster av föreställningar som finns om en 
viss verksamhet (House 1983; Lakoff & Johnsson 1980). Mycket av 
vardagstänkande är metaforiskt till sin natur. Det betyder att vi er-
far saker och ting i termer av något annat. Genom metaforen får vi 
hjälp att sätta namn på våra mångtydiga upplevelser och att ge dem 
relief mot en begriplig bakgrund. Man kan säga att metaforerna 
strukturerar vårt tänkande om vår sociala verklighet, vilket i sin tur 
påverkar vårt beteende när vi diskuterar och handlar. Även om inte 
metaforerna framträder i sin renaste form i den sociala verkligheten 
förser metaforen oss med ett analytiskt instrument genom vilket det 
är möjligt att förstå samhälleliga fenomen på olika sätt. 

Metaforer förstås ofta som ett redskap inom poesins och retori-
kens områden, där det många gånger finns användning för ett mer 
bildligt språk än vad som kanske används i vardagens konversatio-
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ner. Vidare tenderas metaforernas användningsområde enbart lig-
ger inom språket och saknar handlingskraft, vilket i sin tur innebär 
att vi klarar oss utan metaforer. Donald Davidson (1981) visar emel-
lertid i sin artikel ”What Metaphores Mean” att metaforernas an-
vändbarhet inte handlar om vad ett ord betyder, utan vad ordet gör 
och därmed är de också användbara inte enbart inom poesins och 
retorikens domäner, utan också för såväl samhälls- som naturveten-
skaperna. Uppfattningen om att metaforernas användningsområde 
sträcker sig utanför poesin och retoriken uttrycks också i Williard 
V. Quine (1981) uttalande om metaforernas kraft och användbarhet: 
”it flourishes in playful prose and high poetic art, but it is vital also 
at the growing edges on science and philosophy” (s. 159). 

Om frågan huruvida metaforer är användbara eller inte råder 
emellertid olika meningar. Den naturvetenskapliga förebilden ten-
derar att var mer motsträvig mot metaforer i vetenskapliga analyser, 
vilka bör ”ersättas med strikt operationaliserade, prövbara variab-
ler”. Andra anser att användandet av ”prövbara variabler” gör att 
”den språkliga rikedom” som ligger inbäddad i metaforen ”går förlo-
rad” (Petersson 1987, s. 11). Oavsett om det råder olika meningar om 
användandet av metaforer förekommer de inom olika vetenskapliga 
sammanhang och det är denna förekomst, användning av och foku-
sering på metaforer som är relevant för min studie (House 1983; 
Lakoff & Johansson 1980). 

Enligt Barbara Czarniawska-Joerges (1988, s. 22) är ”processen för 
metaforisk förståelse en enkel symbolmetod, vilken är central för 
det sätt som människor skapar sin erfarenhet och kunskap om värl-
den i vilken de lever”. Metaforer är således mer än ”symboliska ut-
ryck”, de är också användbara. Det är möjligt att använda metaforer 
för att exempelvis uppfattningar av organisationers utveckling. Om 
en organisation beskrivs som ett ”växthus”, konnoterar metaforen 
utveckling då ”plantorna ges god miljö för utveckling” (s. 23). Dis-
kuterar man å andra sidan en central organisation som ”elefantkyr-
kogårdar” görs detta knappast i positiv bemärkelse. 

I detta avseende kan man antingen leta efter metaforer i det sätt 
på vilket organisationen beskriver sig själv, eller analysera organisa-
tionens utveckling genom metaforer. Detsamma gäller inom politi-
kens område då den många gånger tolkas genom bilder ”hämtade 
från det mellanmänskliga samlivet” (Petersson 1987, s. 9). Det poli-
tiska livet kan mycket väl analyseras i termer av ”spel” eller ”krig”, 
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där de olika deltagarna går till anfall, försvarar sig, positionerar sig 
eller ger upp. I såväl krig som spel finns det vinnare och förlorare. 
”Kriget” som metafor för meningsskapande behöver emellertid inte 
begränsas till politikens område. Enligt de amerikanska tänkarna 
Ernest R. House (1983) samt Georg Lakoff och Mark Johnsson (1981) 
är argument som ”krig” en vanligt förekommande metafor då man i 
argumentationen tenderar att antingen inta en position, att försvara 
ett uttalande eller åsikt, eller att attackera någon annans position, 
eller politiska hemvist. En annan metafor som är behjälplig för 
analysen av en argumentation är ”dansen”, genom vilken samtalet 
framstår som mer fritt från konflik eller en ömsesidig symmetri, för-
utsatt att ingen av parterna trampar på varandras tår (House 1983). 

Oavsett på vilken arena metaforer fokuseras och om de används 
som tolkningsredskap eller ses som kunskapsobjekt är det, åtmin-
stone enligt Donaldson (1981, s. 42), ett misstag att anta att metafo-
rerna har någon form av mening, genom vilken det är möjligt att 
finna vissa koder, eller sanningar, om fenomenets struktur: ”Where 
they think they provide a method for deciphering and encoded 
content, they actually tell us (or try to tell us) something about the 
effects metaphors have on us.” 

Det handlar, enligt Donaldson, inte om en förnekelse av att me-
taforerna förser oss med glasögon som hjälper oss att se saker vi 
inte såg tidigare genom att det betraktas ur ett annat perspektiv. 
Problemet utgörs således inte av vad vi ser genom metaforen, frågan 
är snarare relaterad till uppfattningen vad metaforen får oss att se: 
Hjälper metaforen till att tolka omvärlden eller är den ett verktyg 
för att blottlägga verkligheten och avslöja dolda agendor? Det råder 
ingen tvekan om att Donaldson (1981, s. 45) tar ställning för det tol-
kande perspektivet: ”The theorist who tries to explain a metaphor 
by appealing to a hidden message, like the critic who attempts to 
state the message, is then fundamentally confused.” 

Donaldsons uppfattning ligger i linje med det perspektiv jag, med 
Kvales (1997) hjälp, benämnde som ”resenär” i rapportens tredje ka-
pitel. Till skillnad från ”malmletaren” (som i detta avseende mycket 
väl kan tänkas använda en metafor för att visa världen så som den 
faktiskt är) är betraktelsen av världen som fenomen och världens 
fenomen en fråga om tolkning och förståelse, snarare än om att 
blottlägga sanningar. 
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House (1983, s. 9) aviserar en liknande ståndpunkt i följande ut-
talande: “The relationship between metaphors and thinking is more 
on of likelihood – of probability – than one of determination.”  

I kommande analys används metaforerna som analytiska instru-
ment och skall inte betraktas som empiriska prövbara hypoteser, 
utan mer som perspektiv på det fenomen som fokuseras (Petersson 
1987). Eftersom metaforerna är sprungna ur mänsklig erfarenhet och 
är kulturellt signifikanta (Lakof & Johnsson 1980) har jag för min 
analys valt metaforer som i sammanhanget är relevanta och bety-
delsefulla annars hade det inte varit möjligt att använda dem som 
”föremål för tolkning och precisering […]” (Petersson 1987, s. 12). 

I detta arbete kommer jag att använda mig av tre metaforiska fö-
reställningar, hämtade från socialteorin, om ”främlingen”, ”vi och 
dom” samt ”broar och dörrar”. Metaforerna är inte godtyckligt for-
mulerade eller valda utan är hämtade ur sociologiska föreställningar 
om integration och delaktighet. Metaforer som ”främlingen”, i me-
ningen någon som blir förnekad sitt självklara tillträde i samhället 
och tankar om att tudelningen av ”vi och dom” ligger till grund för 
exkluderingens kollektiva mekanismer är ständigt återkommande i 
de utredningar jag presenterar och diskuterar i kapitel två. Även om 
metaforen ”broar och dörrar” inte förekommer i nämnda utred-
ningar visar det sig att den är relevant för att förstå problem som 
kretsar kring integration och delaktighet. 

Även om de beskrivningar av delaktighet jag återgav i kapitel fyra 
bygger på mina tolkningar avser jag att med hjälp av metaforer göra 
omtolkningar och förtydliganden av hur olika tankar och idéer del-
aktighetens grunder kan te sig. Genom att fokusera metaforer sna-
rare än specifika teorier är det möjligt att söka positioner genom 
vilka det är möjligt att klargöra grundläggande antaganden om del-
aktighet i teorin och i praktiken. I arbetet med den dubbelhet me-
taforerna för med sig, uttryckt i gränsen mellan teori (vetenskap) 
och praktik (vardaglighet) är metaforbegreppet relevant eftersom 
det möjliggör människans abstrakta tänkande samtidigt som det 
håller hennes föreställningar inom gränserna för hennes erfarenhet 
och praktik (Sfard 1998). 

Metaforerna utesluter inte varandra, tvärtom finns det ett uttalat 
ömsesidigt förhållande mellan dem. Därför bör de tre metaforerna 
inte betraktas som olika och kanske i förhållande till varandra mot-
sträviga positioneringar. Genom att i stället se dem som komplette-
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rande utesluter de inte varandra i en analys om delaktighet. Metafo-
rernas komplexitet i sig själva och dess avskiljande men ömsesidiga 
förhållande till varandra ger andra möjligheter för analyser än vad 
ett konventionellt bruk av teorier tenderar att göra då de berövats 
sin inneboende ambivalens. Vissa metaforer saknar det andra me-
taforer har, medan andra metaforer utgör den andra metaforens 
nödvändighet. Vissa metaforers relationer till varandra innehåller 
inre motstridigheter men som inte skulle få någon mening utan 
dessa. Metaforen ”främlingen” har fått utgöra en referenspunkt för 
”vi och dom” samt ”broar och dörrar”. ”Vi och dom” förutsätter skill-
nad men inte främlingar då de båda är beroende av varandra. Då ”vi 
och dom” existerar genom dess avskiljande funktioner ger ”broar 
och dörrar” mer utrymme för inkludering men utan att därför ute-
sluta risken för exkludering och främlingskap. 

Främlingen 
Eftersom arbetet fokuserar delaktighet och att detta förutsätter nå-
gon form av social interaktion kommer främlingen som sociologisk 
form användas i min analys. Det finns inget naturgivet med denna 
typ av främling utan hon framträder endast i relation till den sociala 
karaktär som delas av majoriteten av ett samhälles medlemmar 
(Månsson 2005). Denna typ av främling är inte en okänd utan en 
känd figur, ty hade vi inte varit medvetna om hennes existens, hade 
hon smält samman med den grå massan av obekanta människor 
som ständigt rör sig på stadens gator och torg. Egenskapen att 
komma från utsidan gör främlingen till en okänd person. Den stund 
då hon försöker träda in i en gemenskap som inte är hennes för-
vandlas hon till en person, en främling som ingen känner. 

Simmels (1981) essä Der Fremde har erhållit ställningen som en 
självklar utgångspunkt i de texter som behandlar främlingen som 
sociologisk form. Simmels främling framträder som en motsats i 
relation till den grupp hon möter. Främlingen framträder inte för-
rän den grupp hon står inför försöker att bestämma vem hon är; en 
klassificering som inte grundas på unika utan på allmänna egenska-
per. När Simmel (1981, s. 139) talar om denna främling avses ”inte 
främlingen i den hittills gängse betydelsen av en vandrare, som 
kommer idag och går imorgon. Utan den som kommer idag och 
stannar imorgon – den så att säga potentiella vandraren”. Med be-
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greppet ”främling” hänvisar Simmel till den judiske köpmannen 
som säljer sina varor till främmande människor på främmande ga-
tor och torg. Avsaknaden av jord gör köpmannen till en främling 
eftersom ägande av jord binder människan till den mark som hon 
äger. Detta innebär att främlingen är rotlös. 

Främlingen framstår som en potentiell vandrare som saknar lo-
kala, familjemässiga och yrkesmässiga band till de människor som 
hon möter. På grund av vandrarens dubbelhet att vara så väl fixerad 
som fri ges främlingen ett skimmer av obestämbarhet: ”Att vandra 
innebär att vara lösgjord från varje given punkt i rummet och det är 
begreppsmässigt motsatsen till att vara fixerad till en sådan. Men 
främlingen representerar i viss mån en enhet av dessa två egenska-
per (Simmel 1981, s. 139).” Som ”en enhet av dessa två egenskaper” 
blir främlingen nära och avlägsen på en och samma gång. Det är 
denna typ av dubbelhet som utvecklas av Bauman (1991; 1995a). 

På grund av sin dubbelhet, att vara innanför och utanför samt 
nära och avlägsen på en och samma gång framstår främlingen som 
ambivalensen inkarnerad. Att tillhöra mer än en kategori innebär 
för Bauman ambivalens, inkonsekvens och obestämbarhet. Så länge 
främlingen inte håller sig på antingen utsidan eller insidan eller är 
varken nära eller avlägsen utgör hon ett hot mot den rådande ord-
ningen. Därför befinner sig Baumans främling, likt Simmels främ-
ling, både utanför och innanför gränserna och utgör, som sådan, 
inget ”de” i förhållande till ett ”vi”. Främlingen är en avvikelse som 
enbart kan förstås i sin dubbla relation till den ordnade världen: 
den värld hon inte tillhör men ändå är en del av. I en klassificerad 
och ordnad värld är främlingen ”varken/eller” och står på en tröskel 
mellan två kategorier. 

 The stranger comes into the life-world and settles here, and so 
[…] it becomes relevant whether he is a friend or a foe. He made his 
way into the life-world uninvited, thereby casting me on the re-
ceiving side of his initiative, making me into the object of an action 
of which he is the subject: all this, as we remember, is a notorious 
mark of the enemy. Yet, unlike other, ‘straightforward’ enemies, he 
is not kept at a secure distance, nor on the other side of the battle 
line. Worse still, he claims a right to be an object of responsibility – 
the well-known attribute of the friend. If we press upon him the 
friend/enemy opposition, he would come out simultaneously un-
der- and over-determined (Bauman 1991, s. 59). 
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Är ”vi” främlingar? 
De respondenter som deltagit i denna studie är inte främlingar i 
denna mening eftersom de är en del av en redan ordnad värld. Må-
hända att de kan känna sig som främlingar i andra sammanhang där 
de har erfarenheter av att nekas tillträde, men i projekt har de till-
träde, en plats och en uppgift. Det finns också ett uttalat engage-
mang hos de ungdomar som jag samtalat med och som bekräftas av 
de samtal jag fört med vuxna med god inblick i ungdomarnas akti-
viteter. Engagemanget uttrycker en vilja att vara med och påverka 
sin och andras tillvaro. Det finns inget som tyder på att dessa ung-
domar nekats sina rättigheter till delaktighet, även om den sker i 
kontrollerade former där vuxna, slutligen, har mer att säga till om 
än ungdomarna. De olika grupperna representerar med sin delak-
tighet i projektet, i relation till andra ungdomar, till vuxna ansvariga 
för projekten och till övriga, ett ”vi” förhållande till ett ”dom”. Främ-
lingen hamnar utanför denna tvåsamhet eftersom hon inte tillhör 
någon av de nämnda kategorierna. 

Relationen mellan ”vi” och ”dom” bygger på kunskap om var-
andra. ”Vi” vet vilka ”dom” är och ”dom” vet vilka ”vi” är. Ju sämre 
kunskaper en vi-grupp har om en utanförstående individ eller grupp 
desto mer främmande blir denna i förhållande till vi-gruppen. En 
total främling kan inte jämföras med de relationer som finns mellan 
”vi” och ”dom”. Det är först när en främling väl ringats in och defi-
nierats som hon kan tilldelas eller förstås i relation till andra män-
niskors positioner, i relationen till redan existerande vi-grupper och 
de-grupper. Den senare gruppen konstrueras utifrån vad vi-gruppen 
inte är. Eftersom hon inte utgör ett vi måste hon tillhöra någon 
form av de-grupp, även om denna består av främmande människor 
(Bauman 1991; 1995a). 

Den insamlade empiri som presenteras i förgående kapitlet visar 
olika sätt att definiera vilka som tillhör ett ”vi” genom att använda 
sig av en avskiljande de-grupp. Även om denna avskiljning stundtals 
kan vara tämligen abstrakt och att de uttalade relationerna mellan 
”vi” och ”dom” uttrycker olika relationer, erbjuder spelet en möjlig-
het att tala om delaktighetens ambivalenta villkor. 
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Vi och dom 
Som framkom inledningsvis är den sociala ordningen ett resultat av 
en strukturerande process där ting och människor relateras till var-
andra och utifrån dessa relationer tillskrivs en plats i samhället. Den 
sociala ordningen är, enligt denna uppfattning, ett uttryck för en 
strukturerande aktivitet som konsolideras i ett givet system av rela-
tioner. Strukturer förser individen med de koder, lagar och regler 
som krävs för att leva ett socialt liv. Men kulturens mångfald består 
även av det som avskärmar människor från varandra. Genom att 
relationerna definieras utifrån hur de avgränsas till varandra kan en 
människas position och tillhörighet i ett givet socialt system endast 
förstås i relation till andra människors positioner (Bauman 1999a; 
Young 2000). 

Enligt Bauman (1991; 1999c) har denna typ av ordnande aktivitet 
också en identifierande funktion, genom att den för samman och 
avskiljer människor från varandra och placerar dem i olika katego-
rier som definierar deras sociala, ekonomiska, nationella, religiösa 
etniska eller tillhörighet. I denna form av uppdelande praxis föds 
det en medvetenhet om vilka som tillhör en vi-grupp eller en de-
grupp, eller vilka som är vänner eller fiender och vilka som skall för, 
anser Bauman att passas till utsidan för att skydda insidan. 

Känsla av att tillhöra, framträder emellertid inte enbart i relation 
till den egna gruppen utan även i relation till dem som tillhör andra 
grupper. Utifrån denna avskiljande och sammanförande praktik blir 
även ömsesidigheten mellan olika grupper förståelig eftersom också 
på det planet kan ett ”vi” endast existera i relation till ett ”dom”. Att 
identifiera människor efter likhet och skillnad håller inte enbart ”vi 
och dom” åtskilda, handlingen utgör också gemenskapstankens 
främsta grund. Tillhörighet till en viss gemenskap utgörs av att dess 
medlemmar delar något tillsammans som alla kan identifiera sig 
med. ”Vi” innebär emellertid inte att alla i en gemenskap är iden-
tiska med varandra utan att gemenskapens medlemmar skiljer sig 
från de människor som inte tillhör gemenskapen (Bauman 1999c). 
”Vi” fungerar således såväl identifierande och inkluderande men 
också avskiljande och exkluderande. 

Människans identitet byggs därmed inte enbart kring hennes per-
sonlighet och högst individuella livserfarenheter utan skapas, först 
och främst, genom identifikationen med de institutioner som bär 
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upp ett givet samhälles kollektiva eller sociala identitet. Den ameri-
kanske stadssociologen Richard Sennett (1976) säger att en männi-
skas identitet uppstår i mötet mellan vad hon är och vad ett sam-
hälle tillåter henne att vara. Den kollektiva identiteten skänker in-
dividen mening och sammanhang och utgör det kitt som alla i en 
given gemenskap hålls samman av (Bauman 1999c). Känsla av att 
tillhöra framträder inte enbart i relation till den egna gruppen utan 
även i relation till dem som tillhör andra grupper. 

Nationen och den sociala klassen är klassiska exempel på gemen-
skaper som är viktiga för den enskilde individens känsla av tillhö-
righet (Bauman 1998; 1999a). Nationen utgörs av ett namngivet folk 
som upplever en delad samhörighet beroende av deras kultur, hi-
storia och geografiska territorium. Den nationella identiteten kon-
stitueras via symboler, bilder, berättelser, uniformer, religion och 
traditioner. En social klass innefattar ett stort antal människor som 
delar en liknande social och ekonomisk erfarenhet. Klassmedveten-
heten utgör en viktig del av medlemmens identitet och deras ge-
mensamma erfarenhet väcker en känsla av tillhörighet. På ett lik-
nande sätt talas det om andra typer av gemenskaper, vars känsla av 
tillhörighet beror på delad etnicitet, ideologi, religiositet och så vi-
dare.  

Eftersom olika människor kan känna tillhörighet med varandra 
utan att bo i samma geografiska område som exempelvis ett kvarter 
i en storstad, en by på landsbygden eller en nation, sträcker sig en 
gemenskap utanför sina geografiska gränser. En gemenskap utgörs 
av en mängd individer som av en eller annan anledning identifierar 
sig med varandra genom en antingen föreställd eller konkret form 
av tillhörighet. Skillnaden mellan en föreställd och en konkret ge-
menskap beror på interaktionen mellan dess medlemmar. En kon-
kret gemenskap kännetecknas av kontinuerliga möten ansikte-mot-
ansikte. En lokal arbetarrörelse, motorcykelklubb eller ett kollektiv 
utgör en konkret gemenskap. En föreställd gemenskap är ett uttryck 
för den självidentifiering en individ gör med obekanta människor 
eftersom hon anser sig att dela något med dem, något som är så 
viktigt att det går att tala om dessa obekanta människor som ett ”vi” 
(Bauman 1999a; 1999c). 
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”Vi” är inte ”dom” 
De uttryck för existerande former av ”vi” och ”dom” som framkom-
mer i samtalen med ungdomarna och som bekräftas genom samtal-
en med vuxna, uttrycks i något skilda former beroende på vilka re-
lationerna är. I några fall framstår ”de” i sin mer abstrakta, eller 
imaginära form, av ungdomar i relation till vuxna och politiker. I ut-
sagan ”jag vill inte vara en av dom, men jag vill fortsätta att påverka 
min och andras situation”, blir politiker i generell mening ett ”de” i 
relation till ungdomar, som en imaginär gemenskap det vill säga. 
Detsamma gäller andra utsagor om ungdomars relation till politi-
ker, där de förstnämnda framställer sig själva i termer av en före-
ställd vi-grupp i relation till en föreställd de-grupp, bestående av 
politiker. Det bör emellertid tilläggas att det i utsagorna finns ett 
större förtroende för närsamhällets politiker än riksdagens med-
lemmar, vilket i sin tur ger upphov till en annan avskiljande praktik 
i sammanhanget. 

Relationen mellan närsamhället och samhället som sådant ut-
trycks också i termer om ”vi” och ”dom” där känslan för sin plats 
och viljan att arbeta för ungdomar i lokalsamhället är överordnat 
ungdomar i generell mening. I utsagorna står det lokala, det be-
kanta och det nära står för ett ”vi” i förhållande till ett avlägset, o-
bekant men inte främmande ”dom”. Denna relation uttrycks inte 
enbart mellan ungdomar och politiker eller ungdomar och andra 
vuxna, utan även mellan ungdomar från olika områden inom en och 
samma stadsdel och ungdomar från olika stadsdelar. Samma ten-
denser uppvisas i vuxnas kommentarer angående ungdomars del-
aktighet där det framkommer att det finns en hierarkisk ordning 
där individens grupptillhörighet och position i gruppen inte enbart 
bestämmer tolkningsföreträdet, utan även rätten att tala. Denna 
rätt, beskriver den ansvariga för stadsdelens barn- och ungdoms-
verksamhet, ligger djupt inneboende: ”Vissa känner att de har rät-
ten att prata, andra känner att dom inte har rätten. Sedan kan man 
koppla detta direkt till att han eller hon tillhör den här gruppen, då 
vi träffas.” 

I andra fall framstår ”vi” i sin mer konkreta form och uttrycker 
gruppernas relation till andra ungdomar. Som jag tidigare diskute-
rade framgår det att även om alla har rätt att delta och göra sin röst 
hörd finns det de ungdomar som deltar mer än andra. Deras posi-
tion att påverka konstrueras dels genom vilken kunskap de har om 
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systemet, dels deras vana att vara delaktig i projekt: ju mindre kun-
skap de har, desto svårare har de att vara delaktiga och göra sin röst 
hörd. Det framkommer av så väl ungdomarna som de vuxna att 
många ungdomar inte har den kunskap som krävs då de helt enkelt 
inte vet hur man gör. I detta sammanhang bildas ett välorienterat 
”vi” och ett okunnigt ”dom”, där de förstnämnda kan genom deras 
kunskap om systemet bekräfta sina positioner och på så sätt vara 
mer delaktiga. 

Avskiljningen mellan ”vi” och ”dom” uttrycks dels genom ett ned-
värderande språkbruk dels angående ungdomars brist på kunskap 
och engagemang: ”Många ungdomar vet inte vad dom kan göra, hur 
mycket dom kan påverka, de går bara hit och spelar biljard och se-
dan är dom glada liksom”, som en av medlemmarna i ungdomsrå-
det uttrycker det. En annan anledning har med deras brist på en-
gagemang att göra och att de tar saker för givet: ”Dom klagar väl-
digt mycket, men gör inget själva” säger en demokratigrupp. Ung-
domsrådet menar att icke engagerade ungdomar ”bara sitter och 
väntar på att något ska hända” och att de ”tror att de ska allt serve-
rat på silverfat”. 

Tillhörigheten till ett projekt, det vill säga en vi-grupp, är också 
tydlig i relation till deras positioner i skolans värld. Här används 
tillhörigheten till ett projekt som en benämning på att man tillhör 
något speciellt, ”man är en av få utvalda” och inte enbart ”en i 
mängden”. I projektet är man heller ingen elev, som i skolan defini-
eras i relation till lärare, utan en partner som arbetar för lokalsam-
hällets väl genom att de ”formulera sina krav tillsammans med 
andra”, vilket stärker vi-känslan. Skolan förstås som en distanserad 
plats där man går för att bli betygsatt och för att sedan få ett arbete. 

Det finns också fall av konkreta former av vi-grupper som skapas 
i relation till vuxna som är med och organiserar verksamheten. Här 
saknas den negativa värderingen som annars används för att av-
skilja sig från andra grupper, ungdomar eller vuxna. Istället bekräf-
tas en ömsesidig men hierarkisk ojämlik relation mellan existerande 
vi-grupper (av ungdomar) och de-grupper (bestående av vuxna), en 
relation som också bekräftas genom samtal med vuxna representan-
ter för projekten. Vidare besitter inte ungdomarna någon reell makt 
då de enbart är med att påverka projektens utformning och med-
verka i dess uppbyggnad och utveckling, men de ”är inte med att 
fatta politiska beslut”. Det bör dock tilläggas att det inte enbart 
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handlar om vuxnas rätt att träda in på scenen och säga om en idé är 
genomförbar eller inte. I de uttalade relationerna mellan ungdomar 
och vuxna ligger också ett ansvar på de vuxna att kunna ge goda ar-
gument till varför vissa idéer ges företräde framför andra. 

Vidare utgör den plats de kommer från en stark känsla av tillhö-
righet bland ungdomarna. Identifieringen med det lokala, den egna 
platsen som förstärker skillnaderna mellan ”vi” och ”dom”. Denna 
uttalade skillnad utgör en barriär i strävandena att skapa mötesplat-
ser för ungdomar från olika platser. Uttalanden från ungdomar och 
ansvariga visar emellertid tecken på att relationerna mellan olika 
ungdomar från olika platser uppluckras. Under deras tid i projekten 
har de börjat umgås med ungdomar från andra platser. Genom del-
aktigheten har det med andra ord blivit lättare att gå över de broar 
som knyter en plats samman med en annan, vilket leder mig till den 
tredje av analysens metaforer. 

Dörrar och broar 
Oavsett om gränserna mellan olika grupper, nationer, religioner är 
tydliga eller inte, lever de kvar i vår kollektiva föreställningsvärld 
som representerande, signifierande och förtingligande. Föreställda 
uppfattningar om människor som inte hör hemma finns innan hon 
korsar gränsen. Att överskrida gränser handlar om att överskrida 
socialt konstruerade föreställningar av att tillhöra en speciell plats. 
Simmels (2000) essä ”Bridge and door” ger teoretisk kunskap om 
gränsdragningens ambivalenta natur. Livet tillsammans med andra 
handlar om öppna eller stängda dörrar och ömtåliga broar mellan 
olika människor. Bron och dörren utgör metaforer för samman-
koppling (enhet) och separation (delar). De delar och för samman, 
konsoliderar det gamla och skapar nytt. 

Att tillhöra en plats utgör en grundläggande social och kulturell 
markör. Trots de sociala och kulturella markörer som (åtminstone 
symboliskt) binder människan till marken äger vi en möjlighet att 
träda utanför hemmets geografiska och symboliska gränser. Simmel 
såg bron som mänsklighetens näst största bedrift. Den största, eller 
kanske första, utgjordes av den väg som förenade två separerade 
platser. Bron är konkret och symbolisk, materiell och mental till sin 
karaktär. Bron representerar något specifikt mänskligt: 
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 Because the human being is the connecting creature who must 
always separate and cannot connect without separating – that is 
why we must always separate and cannot connect without separat-
ing – that is why we must first conceive intellectually of the merely 
indifferent existence of two riverbanks as something separated to 
connect them by means of a bridge (Simmel 2000, s. 174). 

Bron representerar med andra ord det sätt människan sammanför 
separata delar och binder dem samman med en naturlig gräns (som 
två sidor av en flod). En annan förenande och avskiljande mänsklig 
handling bekräftas genom platsens sociala och kulturella markör för 
tillhörigheten. Hemmet (även det föreställda) har en dörr. Till skill-
nad från den sociala och kulturella markören som, åtminstone 
symboliskt, binder människan till marken betecknar dörren möjlig-
heten till att träda utanför hemmets geografiska och symboliska 
gränser. Skillnaden mellan dörren och bron utgörs av de sätt dörren 
separerar det sammankopplade eller sammankopplar det separe-
rade. 

Det moderna samhället, eller stadslivet som sådant, kan i detta 
avseende förstås som ett brobyggarsystem mellan olika grupper vil-
ka förstås som ändliga eller begränsade sociala kulturella enheter. 
Det moderna samhällets broar är konstruktioner som delar upp sina 
medlemmar efter sociala, kulturella, etnisk, religiös och så vidare 
tillhörighet. Problemet med denna uppdelning är att den skapar en 
relation mellan ett ”vi” och ”dom”. Hur dessa relationer uttrycks, 
förstärks och bekräftas visade jag i ovanstående avsnitt. Den dub-
belhet som uppvisades mellan vi-känslans sammanförande och av-
skiljande handlingar finns också i metaforen ”broar och dörrar”. 
Medan bron för samman en plats med en annan utgör dörren förut-
sättningen för huruvida en gäst välkomnas eller motas ute. 

Broarnas chans och dörrarnas makt 
Samtliga ungdomar som medverkade i samtalen säger att projekten 
lärt dem att samarbeta och driva frågor som berör andra än dem 
själva. Att detta är projektens huvudsakliga syfte framkommer även 
hos de vuxna som ansvarar för dessa och strävar efter att överbrygga 
skillnader och avskaffa förtryckande strukturer mellan och inom 
grupper genom att, med enhetschefens ord, ”guida ungdomarna åt 
rätt håll och få dom att umgås med varandra”. 
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Vidare har delaktigheten i projekten också fört dem samman med 
ungdomar från andra platser än sina egna. Även om inget tyder på 
att känslan av det lokala inte utvidgats till att gälla samhället som 
sådant har det lokala utvidgats till att gälla åtminstone andra plat-
ser i samma stadsdel. Det har inte enbart blivit lättare att gå över 
broarna för att träffa ungdomar från andra platser än sin egen, utan 
det har också blivit lättare att välkomna ungdomar från andra plat-
ser till sin egen. Flera av de ansvariga i stadsdelen bekräftar att det 
sker ett visst ”flöde” mellan olika platser, men menar att det fortfa-
rande är något trögt och att många ungdomar gärna stannar på sin 
egen plats och bekräftar den som sin egen genom att stänga dörren 
för ungdomar från andra platser. Även om bron är möjlig att 
överskrida måste dörren med andra ord vara öppen om nya gäster 
skall kunna välkomnas. 

Projekten symboliserar, likt dörren, en länk mellan människor; 
mellan de som finner sig på insidan och allt som finns på utsidan. 
Dörren fungerar som ett spel mellan inkludering och exkludering, 
mellan att vara delaktig och att förvägras delaktighet eller att till-
höra ett ”vi” i förhållande till ett ”dom”. Dörrens sociala funktion är 
således beroende av hur den används. Den kan fungera avskiljande 
och stänga ute de som inte hör hemma. Dörren kan också fungera 
som en inkluderande möjlighet genom att gränsen mellan insida 
och utsida raderas varje gång dörren öppnas. Att öppna eller stänga 
dörren handlar om att förena och separera sin egen plats från den 
övriga världen. Denna avgränsande praxis leder emellertid till en 
uppfattning om sin egen begränsning där det i människans behov 
att avskilja genom att dra gränser finns en potential att överskrida 
de gränser hon själv skapar. I de uttalanden medverkande i denna 
studie gjort tyder det mesta på att flera dörrar har öppnats för de 
medverkande ungdomarna, även om det finns många dörrar som 
fortfarande hålls stängda. 

Sammanfattande reflektion 
I detta kapitel har jag diskuterat studiens empiri i relation till tre 
metaforer hämtade från sociologin. Genom att använda metaforer 
har jag sökt en annan förståelse av materialet än den som utveckla-
des ur den empirinära tematisering som gjordes i kapitel fyra – ”Att 
vara delaktig”, En känsla för det lokala” och ”Något annat än skolans 
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värld” – som enbart ger uttryck för något lokalt och partikulärt. Re-
sultaten visar på förekomsten av ett ständigt spel mellan inklude-
ring och exkludering, delaktighet och passivitet samt indelning och 
avskärmning. Ett spel som inte förutsätter främlingar, utan etable-
rade vi-grupper och de-grupper. 

Om inte en grupp främlingar, i deras egenskap av outsiders, blir 
någon i ett förhållande till en vi-grupp får vi-gruppen svårt att be-
kräfta sin egen position gentemot dessa outsiders och kan således 
inte tala om dem som ett ”dom” i förhållande till ett ”vi”. Detta spel 
hade inte existerat om det inte funnits givna föreställningar om 
vilka som tillhör en grupp och inte en annan och om det inte fun-
nits skillnader mellan exempelvis de som är med och de som står 
utanför, eller mellan de som bestämmer och de som försöker att på-
verka lokalsamhällets politiska frågor. Vidare visar analysen att det i 
spelet mellan ”vi” och ”dom” finns öppningar för välkomnande, pre-
cis som det finns tendenser till att bevara relationerna som de varit 
tidigare genom att bron är öppen för vem som helst att gå över, 
men dörren tenderar att vara stängd. 

I relation till de studier om strukturell diskriminering som dis-
kuteras i kapitel två, vars resultat inte syns vara överförbara med 
den empiriska undersökning som gjordes i denna studie, förefaller 
den omtolkning av resultaten som gjorts i detta kapitel vara mer 
jämförbar. Vad som skiljer de olika utredningarna åt är emellertid 
dess skilda fokus. Medan de statliga utredningarna fokuserar majo-
ritetskulturens möte med en eller flera minoritetskulturer, blickar 
denna studie på ungdomars uppfattning om delaktighet. Vad som 
förenar dem är studiens problem, genom vilket jag försöker förstå 
deras uppfattningar om den egna gruppen i relation till andra grup-
per, såsom politiker, projektansvariga och andra ungdomar. Även 
om de grupper av ungdomar som ingår i studien inte konstitueras 
genom den strukturella diskrimineringen där en minoritet konstru-
eras i relation till en majoritet, framkommer det olika former av 
konstellationer där ”vi” framstår enbart i relation till andra. 

Det finns emellertid i metaforen ”broar och dörrar” en möjlighet 
att brygga över den klyfta som skapas mellan olika vi-grupper och 
de-grupper. Metaforen förser oss således med teoretiska konturer 
genom vilka det är möjligt att förstå att möten mellan individer och 
grupper kan ske utan att vi för den skull måste ge upp vår kollektiva 
identitet och genom vilken vi förstår vår tillhörighet. I metaforen 
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finns det ett val dels hos den som väljer att korsa en bro, dels hos 
mig som kan välja att hålla min dörr öppen eller inte. Väljer jag att 
hålla dörren öppen finns en möjlighet att överkomma givna gränser 
och förutfattade meningar mellan oss (på ena sidan av bron) och de 
(vid andra brofästet). Väljer jag att hålla dörren stängd, bekräftar 
jag redan befintliga gränser mellan olika grupper. 
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Avslutande diskussion  

Det primära syftet med denna studie var att söka kunskaper om och 
därmed en ökad förståelse för delaktighetens sociala villkor. De frå-
gor som låg till grund för studien var hur ungdomar ser på sin del-
aktighet och sitt inflytande i samhället och vilka förhoppningar som 
finns hos unga människor att kontrollera sitt eget och samhällets 
öde. Jag sökte svar på dessa frågor genom att vända mig till ung-
domsgrupper och vuxna som deltar i en kollektivt organiserad verk-
samhet initierade av Stadsdelsförnyelsen 2003–2006. Samtliga unga 
anser att deras röster hörs genom de aktiviteter de är engagerade i, 
vilket också stärks av de ansvariga vuxna som deltog i studien. Vi-
dare talar utsagorna för att projekten anses vara förberedande för 
fortsatt samhällelig delaktighet. Här handlar det om att via olika 
medel och kanaler vara med om att påverka sin egen och andra 
ungdomars samhälleliga situation i de tre stadsdelar som studien 
bedrivits i. Den bild som växer fram genom de delaktighetens utsa-
gor är mer positiv än den som presenteras genom tre statliga of-
fentliga utredningar om strukturell diskriminering i Sverige under 
2000-talet. 

Jag nämnde tidigare (i rapportens fjärde kapitel) att skillnaden 
mellan min studies resultat och de statliga utredningar om struktu-
rell diskriminering som jag analyserade i kapitel två inte är speciellt 
överraskande. För det första fokuserar min studie ungdomar som är 
delaktiga i projekt och hur denna erfarenhet påverkat dem, vilket 
inte utredningarna om strukturell diskriminering gör då dessa rap-
porter berättar om människors erfarenheter om social utestängning 
och kulturell underordning. För det andra talar min empiri för det 
nära, det lokala och det partikulära, medan de offentliga utredning-
arnas slutsatser är mer generella och anpassade till att förstå vissa 
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människors situation i förhållande till de sociala strukturer som i 
viss mån fungerar hämmande för människans kreativitet och nå-
gorlunda bestämmande för en människas sociala position. 

Då jag var intresserad av att höra ungdomar själva tala om deras 
känsla av delaktighet valde jag samtalsintervjun eftersom den ger 
mer beskrivande uttryck åt, och därmed också fördjupad förståelse 
för, ungdomarnas egna åsikter. Det kan här vara viktigt att påpeka 
att jag inte handplockat mina ungdomar, vilket framkommer i min 
beskrivning av urvalsförfarandet, utan jag har diskuterat med dem 
som själva valde att ställa upp. Därför är det sannolikt att anta att 
jag fått andra resultat om jag träffat andra ungdomar. Det är också 
möjligt att mina resultat bekräftar ett undantag, förutsatt att de 
statliga rapporternas negativa resultat angående strukturell diskri-
minering utgör en regel. Jag är således inte intresserad vare sig av 
generalisering eller huruvida mitt urval är representativt för pro-
blemet i fråga. För en sådan undersökning hade en kvantitativ stu-
die lämpat sig bättre och jag hade sannolikt fått andra resultat om 
jag valt att diskutera ungdomarnas uppfattning om och erfarenheter 
av sjukvård, bostadsmarknad, högre utbildning och så vidare. 

Varken empirism eller idealism 
Även om jag inte har haft för avsikt att radera människans ansikte 
genom att enbart fokusera den kollektiva föreställningsvärld som är 
bortom människans kontroll (likt Durkheims tes om samhället sui 
generis, där sociala strukturer föregår människan) avser jag inte att 
helt bortse från samhälleliga strukturer som binder henne till vissa 
förutsättningar (Bauman 1999a). Om jag fokuserat yttre omständig-
heter hade undersökningen riskerat att handla enbart om männi-
skans ofrihet då hennes egna handlingar i det sociala sammanhang 
hon ingår i inte spelar någon roll. Denna risk sökte jag att undvika 
genom att faktiskt lyssna på vad individer tycker och samtala med 
dem om deras känsla av delaktighet. Jag anser dock inte att empirin 
talar för sig själv. Problemet med en sådan empiristisk position är 
att deras fokus på människans empiriska verklighet är att den inte 
ser bortom vad det som kan observeras empiriskt och ersätter där-
med teori helt med metodologi och det sunda förnuftet blir oprob-
lematiskt för det eller de fenomen som fokuseras. 
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För att undvika att hamna i en sådan idealism där det sunda för-
nuftet styr analysen och för att undvika att framställa min bestämt 
avgränsade bit av verklighet som ett nationellt undantag valde jag 
att också föra en socialteoretisk diskussion över mina resultat. För 
detta syfte använde jag mig av tre metaforerna – ”främlingen”, ”vi 
och dom” samt ”broar och dörrar” – där den förstnämnda visade sig 
att vara något överflödig. En metafor skall inte förstås som en avbild 
av verkligheten, utan som tankefigurer genom vilka det är möjligt 
att förstå sidor hos ett givet fenomen, som exempelvis delaktighet. 
Metaforen är således ett analytiskt verktyg genom vilket det är möj-
ligt att konstruera begripliga bilder av fenomenet i fråga. För att 
konstruera bilder hjälper det inte med mer empiri, som blott bidrar 
till en kartläggning av men ger knappast mer förståelse för fenome-
net. Medan empirin talar om hur det förhåller sig, bidrar metaforen 
till en förståelse för varför det förhåller sig på ett visst sätt. 

Det finns så att säga en ömsesidig relation mellan förståelse och 
fenomen. Även om fenomenet finns före förståelsen är det således 
inte möjligt att förstå fenomenet utan att ha någon form av teore-
tisk referensram eller filosofisk diskussion att förhålla sig till. I detta 
fall används olika metaforer för uppgiften. Relationen mellan för-
ståelse och fenomen gör att en metafor inte existerar på egen hand, 
utan är sprungen ur ”the soil of human experience and practices” 
(Bauman 2007, s. 23), och är således viktiga för att förstå skillnader 
och likheter, kontinuiteter och diskontinuiteter som gömmer sig i 
mänsklig erfarenhet. Den socialteoretiska analysen möjliggjorde en 
mer rättvis jämförelse mellan mina resultat och de slutsatser de 
statliga undersökningarna om strukturell diskriminering kom fram 
till. 

Min avsikt var emellertid inte att bekräfta en redan negativ bild 
och med våld tvinga fram spänningen mellan inkludering och ex-
kludering för att visa att det förekommer selektiv diskriminering 
även bland de ungdomar jag samtalat med. Genom att använda mig 
av tre metaforer var det dock möjligt att lyfta fram ett problem i 
delaktighetens villkor, som liknar det problem som framkommer i 
de statliga studierna om strukturell diskriminering, nämligen att ett 
”vi” ställs mot ett ”dom”, de etablerade mot nykomlingarna och där 
det nära och bekanta ställs mot det avlägsna och obekanta. 

Likheterna mellan min och de stora utredningarnas studier visar 
således att där det finns ett ”vi” finns det också ett ”dom” och dessa 



Avslutande diskussion  Röster om delaktighet 

74 

två positioner ligger till grund för inneslutning och uteslutning, ef-
tersom fenomen som exkludering och marginalisering tenderar att 
existera varhelst det finns en dominerande grupp av människor som 
håller vissa föreställningar gemensamt (Bauman 1999; Honig 2001; 
Young 2000). I de statliga utredningar som jag analyserade i denna 
studie visar det sig att klassificeringen används som ett medel för 
kontroll och avskiljning; en social praxis som tenderar att leda till 
marginalisering och förtryck av minoriteter. 

Ett annat problem som framkommer är problemet med de vid-
lyftiga kategorier som görs då ett ”vi” används för att synliggöra ett 
underordnat ”dom”, där alla som placeras i en de-grupp förutsätts 
dela samtliga attribut. I detta avseende framstår de-gruppen som ett 
problem då ett samhälles samtliga individer skall underordnas ett 
gemensamt normativt system. I min studie lyfter jag fram en annan, 
mer partikulär grupproblematik. Problemet berör dels de relationer 
som formas inom olika grupper, som framstår som förtryckande i 
den mening att den hindrar gruppmedlemmar från att röra sig fritt 
och anamma värden som ligger utanför den egna gruppen, dels pro-
blem förknippade med medlemmarnas (mer eller mindre) frivilliga 
val att låta sig underordnas gruppens strukturer. 

Det finns således ett inneboende problem i delaktighetens sociala 
villkor. Samtidigt som delaktighet skapar aktiva individer som är 
med och påverkar lokalsamhällets väl och på så sätt också påverkar 
sitt eget och andras öde, skapas det distinktioner inte enbart mellan 
de individer som är med och de som står utanför, utan också mellan 
olika gruppformationer. Relationerna mellan dessa varierar från ett 
uttalat hierarkiskt men ömsesidigt förhållande mellan ansvariga 
vuxna och aktiva ungdomar, till en ställning där det lokala ställs 
mot det som ligger utanför samt på ett avståndstagande mellan de 
som deltar och de som inte deltar i gruppen, men ändå tillhör när-
samhället. Delaktigheten presenteras således inte enbart som ett 
sätt på vilket individer och grupper formas till aktiva och ansvars-
fulla människor där samarbetet mellan ungdomar och vuxna fram-
ställs i positiva termer. Delaktighetens röster framställer också dess 
motsats, där delaktigheten används för att frammana negativ rela-
tion mellan olika vi-grupper och de-grupper. 

Min avsikt var snarare att med hjälp av metaforerna visa att verk-
ligheten inte nödvändigtvis behöver vara på ett givet sätt, utan att 
saker och ting kan vara annorlunda. I de samtal som förs med ung-
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domar och vuxna finns det är det möjligt att se hur avståndet mel-
lan olika grupper kan minskas eller till och med överbryggas. Till 
skillnad från studierna om strukturell diskriminering, där delaktig-
hetens positiva röster framstår som ett undantag, handlar ungdo-
marnas utsagor inte nödvändigtvis om att ”dom” måste bli som ”vi” 
för att få vara med då mycket talar för att de kan samsas och leva 
tillsammans med befintliga olikheter. 

Metaforen ”broar och dörrar” visar att saker och ting kan vara an-
norlunda då den ger uttryck för att det är möjligt för två olika grup-
per att närma sig varandra utan att den ena gruppens olikhet måste 
reduceras efter den andra gruppens likhet. Vidare ger metaforen ut-
tryck för de svårigheter och den komplexitet som ofta genomsyrar 
mänsklig samlevnad, nämligen att jag med hjälp av dörren kan låta 
gränserna mellan ”oss” och ”dom” fungera som en barriär mot mö-
ten och intersubjektiva relationer. Trots denna dubbelhet, uttrycker 
metaforen en chans för samhällelig delaktighet, vilket en uppdel-
ning mellan ”vi och dom” inte gör. 

I detta kapitel kommer jag att diskutera delaktighetens komplex-
itet. Jag startar med faran att utgå från ett etablerat ”vi” då det kom-
mer till människors ökande samhälleliga delaktighet och avslutar i 
det ambivalenta utrymme som finns i metaforen “broar och dörrar”. 

”Vi” – ett farligt pronomen 
Människan strukturerar, i meningen ordnar, den oordnade världen 
genom att upprätta nätverk av relationer. Dessa nätverk utgör ett 
system vars olika relationer definieras utifrån hur de avgränsas till 
varandra. Att ordna ett samhälle innebär att dess delar relateras till 
varandra genom att de tillskrivs en plats inom ett givet system. Ge-
nom att arrangera delarna i grupper och dessa grupper i relation till 
varandra gör människan världen begriplig. Delarnas mening finns i 
deras relationer till varandra, inte i delarna som sådana. Genom sin 
strukturerande aktivitet formar människan en värld av sociala rela-
tioner genom att dels forma den yttre miljö i vilken människan 
handlar, dels forma de handlingsmönster som gör det möjligt för 
individer att leva tillsammans (Bauman 1999a). Detta innebär att 
hela människans liv, hela hennes livssfär, är inspirerat av strukture-
rande aktiviteter eftersom hon lever i en dialektisk relation med 
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andra människor och låter sig, medvetet och omedvetet, inordnas i 
den sociala ordning hon själv varit med om att skapa. 

Även om kulturen är en mänsklig aktivitet börjar människans liv 
inte i frihet eftersom hon föds in i en redan ordnad värld. Varje typ 
av samhälle visar upp sin mångfald genom dess kastsystem, skråvä-
sen, sociala och ekonomiska klasser, religiösa grupperingar och 
andra former av sammanslutningar. Den sociala position en männi-
ska befinner sig i, och som styr hennes sociala rörlighet, säger inte 
enbart något om hennes utbildningsmöjligheter, yrke och sociala 
status samt tillgång till marknadens, kulturens och politikens liv, 
utan även hennes tolkningsföreträde på dessa arenor (Bauman 
1999b; Young 2001). 

De sociala relationer som utvecklas genom kulturen och som bin-
der individen vid vissa strukturella förutsättningar begränsar hen-
nes handlingsfrihet och höjer graden av kontroll och förutsägbarhet 
(Bauman 1999a). De som besitter makten att strukturera har frihet 
att upprätta tabun och de kontrollerar på så sätt andra människors 
rörelsefrihet. Det system som utvecklas som ett beroende mellan 
olika sociala grupper formas genom ett hierarkiskt men ömsesidigt 
system, eftersom den grupp som strukturerar är beroende av den 
grupp som blir strukturerad för sin egen legitimitet. 

Denna hierarkiska men ömsesidiga relation skall förstås i den 
dubbla relation som utrycks såväl genom den kollektiva föreställ-
ningsvärld vi alla är en del av, som i vår relation till en grupp. Precis 
som människan måste ta hänsyn till samhälleligt definierade nor-
mer måste hon ta hänsyn till den specifika gruppens definierade 
normer. Problematiken handlar således om relationen mellan kol-
lektiv och individ, där kollektivet kan vara antingen konstruerat i 
imaginära eller konkreta termer. 

Relationen mellan imaginära och konkreta grupper, som har dis-
kuterats i denna studie kan mycket väl jämföras med tesen om fri-
hetens motsägelse som Albert Camus (2002) resonerar om i sin bok 
om revolutionen. Det är känslan av att inte vara fri som får henne 
att resa sig mot ofrihetens ok och göra revolt. Kampen om frihet 
övergår emellertid i revolutionens kölvatten till en ny form av ofri-
het, som i sin tur leder till en ny frihetskamp. I detta avseende är 
människan inte en ”avslutad skapelse utan äventyr som hon delvis 
själv kan gestalta” (Camus 2002, s. 178). Att hon enbart delvis kan 
gestalta sitt eget äventyr beror på att hennes frihet är begränsad. 
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Knappt har människa hunnit befria sig från sin förra herre förrän 
hon frivilligt inordnar sig i en ny form av gemenskap, menar förfat-
taren. Känslan av tillhörighet skänker den enskilda individen trygg-
het och genom att tillhöra en gemenskap ingår hon i något större 
än sig själv. Strävan efter att tillhöra någon form av gemenskap gör 
att hon på bekostnad av sin egen individualitet gör avkall på sin fri-
het. 

Kritiken handlar inte om att förneka någons rätt till att tillhöra en 
gemenskap, utan snarare om gemenskapens okritiska uppfattningar 
om sina egna inkluderande och exkluderande handlingar. Det låter 
som en motsägelse men det är på grund av att människan lever sitt 
liv vid de gränser som bestämmer hennes egen och andras tillhörig-
het som det finns människor som inte hör hemma. Det ”vi” som for-
mar gemenskapens grund tenderar, eller riskerar, att förknippa sina 
egna uppfattningar med tillit och ansvar medan de som ännu inte är 
med är gemenskapens andra och gestaltar allt annat än tillit och an-
svar. Även om det inte finns något naturligt med denna form av 
praktik, finns här ett visst mått av ömsesidighet, då den ena grup-
pen behöver den andra gruppen för att bekräfta sin egen legitimitet. 

Om de olika gruppernas relationer till sina egna medlemmar och 
gruppens relation till andra grupper förstås som ett samhälle i mi-
niatyr, blir det tydligt att det existerar samma form av asymmetriska 
men ömsesidigt hierarkiska relation mellan en given grupp och de 
som står utanför denna grupp. Det spelar ingen roll om det handlar 
om en imaginär majoritets bemötande av en minoritet (som är fallet 
i de statliga offentliga utredningarna om strukturell diskriminering 
som diskuterats i denna studie) eller om det rör sig om hur en kon-
kret grupps bemöter andra grupper (som denna studies empiri 
vittnar om). Om en given grupps medlemmar i sitt möte med andra 
utgår från ett ”vi” bemöter de inte andra människor som de är, utan 
i deras relation till den givna gruppens medlemmar. I detta fall ris-
kerar ”vi” att bli ett farligt pronomen då det snarare fungerar uteslu-
tande än inkluderande (Sennett 2000). 

Genom att en grupps tolkningsföreträde framför en annans ex-
kluderas inte enbart potentiella talare utan även deras ansvar för 
andra människor reduceras att gälla den egna gruppen. Om mina 
skyldigheter gentemot andra människor formuleras i vi-intentioner 
behöver jag inte känna ansvar för andra än de människor än de som 
kan inringas som ”en av oss”. En sådan vi-formation exkluderar sna-
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rare än välkomnar andra människor, fel sorts människor (Rorty 
1997). ”Vi” riskerar med andra ord att inte känna ansvar för ”dom” 
som inte tillhör vår grupp om ”dom” inte väljer att bli som ”vi”. 

Gemenskapens hegemoni och individualismens lov 
Tanken om att gemenskapen skänker den enskilda individen en typ 
av styrka hon inte på egen hand skulle klara av att förvärva talar 
naturligtvis för gemenskapen. Däremot talar den underordning och 
uteslutning som sker i dess kölvatten mot gemenskapstanken. Vad 
medlemmarna i en given gemenskap tenderar att missa är att ge-
menskapen erbjuder frälsning enbart för individen på utsidan. De 
som befinner sig på insidan delar redan samma, i viss mån själv-
valda, öde. Olikt medlemmen kan den potentiella medlemmen inte 
ta gemenskapen för given eftersom hon inte tillhör. Ståendes på ut-
sidan befinner hon sig inte längst ned i den sociala hierarkin då hon 
befinner sig utanför denna hierarki. Om hon önskar medlemskap 
måste hon låta sig inordnas i gemenskapens strukturer (Bauman 
1999c). 

Individens pris för gemenskapens trygghet är alltså hennes indi-
viduella frihet. Kritiken mot detta perspektiv, som anammar ett po-
sitivt frihetsbegrepp där ”frihet” uttrycker en frihet till något, går 
emellertid inte ut på att individen helt uppslukas av gemenskapen, 
utan att gemenskapen utgör grunden för hennes uppfattning om 
vad det innebär att vara människa. Den enskilda individen kan en-
bart utvecklas i relation till en given gemenskap. Alternativet hand-
lar om rätten att tillsammans med andra sträva mot en gemensam 
vision av det goda livet (Kymlicka 1990). 

Problemet med perspektivet är att samtidigt som den goda män-
niskan framstår som en ansvarsfull individ som arbetar för en ge-
menskap till vilken alla är välkomna, omyndigförklaras den enskilda 
individen. Förställningen om hur människan bör leva tillsammans i 
en värld av skillnad tillhör med andra ord inte individen själv utan 
gemenskapen och uttrycks antingen genom en oförmåga för eller 
vägran av att låta någon inom en given gemenskap leva något annat 
liv än det hon redan lever. 

Vad som händer i deras berättelser är att det speciella mellanrum 
där politiken uppstår går förlorad tillsammans med hennes frihet 
att utgå från varhelst hon önskar (Honig 1993). Politiken skall, åt-
minstone i detta sammanhang, inte förstås som en kamp mellan 
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olika grupper som söker mer politiskt eller ekonomiskt inflytande, 
utan som en kollektiv aktivitet som fokuserar på samhället som så-
dant, inte enbart på dess institutioner. Honigs uppfattning av poli-
tiken kan mycket väl jämföras med Cornelius Castoriadis (1995) 
uppfattning av politiken som den kollektiva aktivitet genom vilken 
”de instituerade” (de människor som står utanför den institutionali-
serade makten) synliggör hittills okända problem och relationer för 
”de instituerande” (de som innehar den institutionaliserade mak-
ten) för att tillsammans kritisera de institutionaliserande värden 
och mål som orsakar sociala orättvisor. 

Lösningen på gemenskapsivrarnas frihetsuppfattning ligger dock 
inte i anammandet av liberalismens negativa frihetstanke där ”fri-
het” betyder frihet från något (Kymlicka 1990). Om en individ skall 
kunna leva ett gott liv krävs det således att hon är fri från de olika 
barriärer (som exempelvis en given tradition, gemenskap eller stat) 
som hindrar henne från att följa sin egen vilja. Människan tas från 
sin gemenskap och placeras i en universell position utifrån vilken 
hennes egen strävan efter tillhörighet anses vara ett bevis på männi-
skans ständiga återskapande av en rättvis värld. Problemet med 
detta perspektiv är att det inte enbart genererar fria och självstän-
diga medborgare utan även misslyckade sådana då de inte klarar av 
att leva upp till uppfattning om vad det innebär att vara fri och 
självständig (Honig 2001). 

Meningsskiljaktigheterna mellan de två positionerna handlar så-
ledes inte om val, utan om de begränsade valmöjligheter som be-
stämmer hur människan skall leva sina liv. Den form av frihet som 
gemenskapen sägs erbjuda handlar om att anpassa individen efter 
kollektivets vilja. Den typ av frihet som alternativet erbjuder hand-
lar om att hålla kollektivet utanför den individuella sfären. Vad som 
förenar de båda processerna är att de, på olika sätt, minskar chan-
serna att frambringa platser genom vilka ett samhälles medlemmar 
ges möjlighet att vara med att påverka förhållandena i sina egna liv 
samtidigt som de tillsammans utformar innebörden av det allmänna 
bästa (Honig 2001). Problemet utgörs av att både förespråkarna för 
de båda sidorna ställer sig på Ängelns sida då de definierar vad som 
är gott och rätt och skapar således en egen uppdelning mellan ”vi” 
och ”dom”. I denna uppdelning föds tanken om att det finns någon 
som inte hör hemma. Då de själva framstår som ett ”vi” i förhål-
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lande till ett ”dom” blir de blinda för sina egna knappheter i sina 
strävanden efter en rättvis värld. 

Dessa tillkortakommanden är också tydliga i de rapporter jag dis-
kuterade i studiens andra kapitel. I dessa framgår det tydligt att de 
som inte har makten att kontrollera sin egen situation knappast kan 
vara med och påverka sina medmänniskors öden. Studierna visar 
tydligt att dessa människor valmöjligheter begränsas på en rad sam-
hälleliga områden genom att den explicita maktens dimension jäm-
ställs med samhällets totala dimension (Castoriadis 1995). Genom 
att ett ”vi” generera ett ”dom” begränsas den dimension där männi-
skor genererar relationer till varandra. Genom att ”vi-gruppen” till-
skriver sig själva tolkningsföreträde om hur en människa bör vara 
vidgas inte politiken till att innefatta de sociala handlingar som sker 
utanför samhällets formella domäner, varpå vissa människors val-
möjligheter angående hur hon vill leva sitt liv samt de strategier ge-
nom vilka hon kan vara med och kontrollera sitt eget och andras 
öden begränsas. 

Skillnaden och hierarkin mellan ett vi och ett dom är högst synlig 
även i min studie då det kommer till de deltagande gruppernas re-
lation till andra grupper, bestående av politiker, projektansvariga 
och ungdomar. I dessa relationer framkommer ständigt konstella-
tioner där en vi-grupp konstrueras i relation till de-grupper. Oavsett 
om dessa vi-grupper bestående av aktiva ungdomar är underord-
nade vissa sociala och ekonomiska omständigheter är de mer verk-
samma än andra ungdomar. Deras aktiva deltagande i och känne-
dom om aktiviteten innebär att deras röster har tolkningsföreträde. 
Detta betyder i sin tur att icke aktiva ungdomar möjligheter att ge 
sin egen version av hur de önskar att påverka sina egna och andras 
öden begränsas. I termer av reell makt (som de i realiteten inte be-
sitter men ändå antas ha) begränsas emellertid även de aktiva ung-
domarnas valmöjligheter och således också deras chanser till påver-
kan eftersom de på förhand är underordnade vissa sociala och eko-
nomiska strukturer. Dessa strukturer, som fanns där innan de 
trädde in i aktiviteten eller som skapades i samband med aktivite-
tens uppbyggnad, fungerar som ett system av begränsningar. 

Vidare är det rimligt att tala om att denna begränsning av vissa 
människors valmöjligheter socialiseras. Den sociala position en 
människa befinner sig i, och som styr hennes sociala rörlighet, säger 
inte enbart något om hennes utbildningsmöjligheter, yrke och soci-
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ala status samt tillgång till marknadens, kulturens och politikens 
liv, utan även hennes tolkningsföreträde på dessa arenor (Bauman 
1999b; Young 2001). I detta avseende delar tolkningsföreträdet upp 
världen i styrande och styrda, talare och lyssnare, aktiva och passiva 
eller andra formationer där de sistnämnda inte nödvändigtvis deltar 
på ett självständigt sätt och reproducerar ett sätt att tänka som 
spelar stor roll för återskapandet av de sociala hierarkier kring vilket 
ett samhälle är uppbyggt. 

De val vi gör 
Den grundläggande föreställningen om västerländskt tänkande är 
primärt grekisk och det är, åtminstone enligt tänkare som Jacques 
Derrida (1978) och Castoriadis (1995), inte möjligt att varken tala el-
ler tänka om fenomen som moral, rättvisa och demokrati (som alla 
är relevanta för vår sociala delaktighet) utanför denna tradition. 
Den grekiska filosofin lade grunden till ett förnuft som blev vägle-
dande för Västerlandets upplysning. Denna tradition vilar på ett 
postulat (som den ständigt reproducerar) som säger att det finns en 
rationell ordning i världen (Derrida 1978). Den moderna politiska 
filosofin, som utgår från samma postulat, hävdar också att det finns 
en länk mellan universalism, rationalism och demokrati (Young 
2001).  

De val och bedömningar vi gör är en del av denna moderna tra-
ditions historia. Att vi kan handla förutsätter inte enbart att vi är en 
del av en tradition. Vårt handlande förutsätter också att vi snarare 
att omfamna än negativt kritisera den tradition som vägleder oss i 
våra vedermödor att bedöma vår tillvaro och göra våra val. Då den-
na tradition fokuserar den rationella sidan av mänsklig samvaro kan 
ett modernt välordnat och demokratiskt samhälle enbart fungera 
om dess invånare (åtminstone imaginärt) känner varandra, förstår 
varandra och kommer överens. 

Till skillnad från de politiskt filosofiska uppfattningar som redo-
visades ovan anlägger Bauman inget universalpragmatiskt perspek-
tiv på frågan om hur vi skall leva tillsammans i en värld av skillnad 
genom att teckna ned hur det goda skall segra över det onda. Ge-
nom att vända det moderna förnuftet mot den tradition som gör det 
möjlig för oss att handla, drar Bauman slutsatsen att det inte finns 
något utrymme för ambivalens i en rationell uppfattning av ett mo-
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dernt välordnat demokratiskt samhälle. Ambivalens känns obe-
kvämt då det känns som oordning. Idén om att ambivalens är farlig 
för en modern social ordning och ett modernt samhälles framåt-
skridande utgör, säger Bauman (1995, s. 213-214), grunden för mo-
dern politik och modernt tänkande: 

 Ambivalence is what all ordering activity is sworn and set and 
hoped to eliminate. Ambivalence is the cause of all ordering con-
cerns: life-business needs clarity about the situation and certainty 
about the choices and their consequences, and it is precisely the 
absence of that clarity and that certainty which rebounds as am-
bivalence, triggering an effort to introduce order […] and so to 
make the obscure transparent and the confused straightforward. 
But ambivalence is also the effect of ordering bustle. The produc-
tion of order has its toxic waste, a vain attempt to impose discrete 
classes upon non-discrete time/space. [...] There is hardly a couple 
as divorce-proof as that of order and ambivalence. Ambivalence is 
the one enemy without which order cannot live. 

Ambivalens är således förstådd som en inherent del av det sätt 
genom vilket världen ordnas. 

Fortfarande vi och dom 
I den uttalande rädslan för ambivalens finns det således ett mer es-
sentiellt och framförallt rationellt sätt att tänka där kategorier ska-
pas och skiljs från varandra och där en människa eller ett ting kan 
placeras i en av de två kategorier som avskiljer dem från varandra. 
En invandrare är i detta avseende alltid en invandrare i förhållande 
till en svensk: Antingen tillhör man kategorin ”invandrare” eller så 
tillhör man kategorin ”svensk”. Rapporterna om strukturell diskri-
minering i Sverige visar att problemet med sociala hierarkier inte 
har försvunnit i ett individualiserat konsumtionssamhälle, utan en-
bart mångfaldigats. Den negativa värdering av olika individer och 
grupper springer inte ur en sporadisk och nyckfull praktik utan är 
nedärvd i ett samhälles institutioner och utgör en del av den sociala 
ordningen som verkar omöjlig att hävda. 

Liksom utredningarna lyfter fram problemet med ett antingen/-
eller-tänkande som leder till befästande av en asymmetrisk relation 
mellan på förhand definierade vi-grupper och de-grupper, finns det 
emellertid en risk att denna binära opposition reproduceras genom 
det postkoloniala tänkande utredningarna genomsyras av. Kritiken 
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kan mycket väl jämföras med det sätt på vilket den franske tänkaren 
Jacques Rancière (2007) kritiserar franska klasstudier, där koncep-
ten presenteras i sin rena och ordnade form med avsikt att synlig-
göras för att sedan suddas ut. Det som tillsynes ser ut som ett po-
tentiellt försvar mot sociala orättvisor eller till och med instrument 
genom vilket sociala orättvisor kan bekämpas, reduceras och i för-
längningen försvinna, kan emellertid lika gärna vara en bekräftelse 
av problemet. Genom detta angreppssätt osynliggörs de skärnings-
punkter och överlappningar som existerar mellan olika former av 
”vi” och ”dom” och det som är okänt, långt borta kommer aldrig att 
närma det kända och förtroliga. 

Mellan dörrar och broar 
Att människan strukturera sin värld för att klara av att leva i den är 
inte enbart ett uttryck för reproduktion av en redan befintlig ord-
ning uttryckt som ett system av begränsningar som binder henne 
till vissa strukturella förutsättningar. Människans förmåga att struk-
turera är också ett uttryck för mänsklig frihet och kreativitet. Enbart 
för att saker och ting är på ett visst sätt betyder detta inte att det 
inte finns alternativ. Därför är det viktigt att inte enbart för placera 
människan i en given kontext också visa på andra möjliga sätt att 
leva tillsammans. 

Det är i detta sammanhang som metaforen ”broar och dörrar” blir 
relevant då den för resonemanget bortom tydliga kategorier om ”vi” 
och ”dom” och ger utrymme för ambivalens. Även om denna studies 
empiri tenderar att ge uttryck för en uppdelning som uttrycks ge-
nom ett antingen/eller-tänkande, ges också utrymme för ett både/-
och-tänkande. Det handlar snarare om möjligheter och hinder på 
en och samma gång. Det är om detta tänkande sista reflektionen 
handlar. 

Att möta den Andre 
Enligt Bauman blir världen knappast mer human genom att jaga 
ambivalens. Det är i jakten på ambivalens som lämnar icke-humana 
spår som placerar vissa i centrum medan andra förpassas till perife-
rin. Genom att gå från att tänka i fasta kategorier som presenteras i 
termer av antingen/eller, till att se både ”vi” och ”dom” utvecklar 
Bauman en ambivalent teori om samlivets heterogenitet där katego-
rierna befinner sig i ständig rörelse. Även om det systemiska, binära 
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systemet, snarare skadar än vurmar för den mänskliga samvarons 
heterogenitet går det emellertid inte att vända den ryggen eftersom 
den utgör en del av världens mångfald. Det är i detta sammanhang 
ambivalensen återigen blir relevant, då denna upptar det mellan-
rum som existerar mellan ”vi” och ”dom”. Istället för att eliminera 
ambivalens är det möjligt genom en icke-essentialistisk utgångs-
punkt förstå ambivalensen som en del av den mänskliga samvarons 
heterogenitet och alteritet. 

I det mellanrum som finns mellan fasta kategorier och som föds 
genom skapade av binära positioner i strävan efter ett rationellt och 
välordnat samhälle finns en möjlighet för det ”tredje rum” Homi 
Bahbah (1994) talar om i sitt resonemang om skillnad och mångfald. 
Istället för att bemöta en människa som ett objekt för min kognitiva 
reflektion, får subjektet en chans i det tredje rummet. Genom att 
bemöta den Andre som ett subjekt, blir hon en unik individ som 
också berör mitt subjekt istället för att bli inplacerad i en på för-
hand konstruerad kategori. Det är i mötet ansikte-mot-ansikte som 
mitt ansvar för den Andres välmående föds (Bauman 1989). Ett an-
svar som varken kan reduceras till en social relation, eller yttras ge-
nom sociala konventioner och kulturella överenskommelser. Om 
samhället skulle bestämma vad det innebär att vara moraliskt an-
svarig för andra människors välbefinnande skulle det, exempelvis, 
vara moraliskt oansvarigt att ingripa då en människa utsätts för 
exkludering marginalisering eller, så länge detta våld följer sociala 
konventioner. 

Istället för att acceptera Hobbes uppfattning om att människan är 
av naturen ond och därför måste tvingas till att vara moralisk eller 
Lockes förståelse av människan som en tabula rasa, som kan lära sig 
vara moralisk, säger Bauman (1989; 1993) att frågan om människans 
natur inte är relevant. Vad som är relevant är den potential vi har 
som människor som gör oss kapabla att göra moraliska val. Det kan 
te sig motsägelsefullt, men min moraliska potential, som uttrycks i 
mitt ansvar för andra människors välmående och som verkar 
komma till uttryck bortom, eller snarare före samhället, kan inte ut-
tryckas någon annanstans än i samhället: 

 Moral behaviour is conceivable only in the context of coexis-
tence, of ‘being with others’, that is, a social context; but this does 
not owe its appearance to the presence of supra-individual agencies 
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of training and enforcement, that is, of a social context (Bauman 
1989, s. 179). 

Genom att hävda att samhället inte producerar moral utmanar 
Bauman det vanliga antagandet att den moraliska människan är den 
sociala människan. Enligt Bauman lade Émile Durkheim grunden 
för en sådan tradition genom sin förståelse av moral som socialt 
fakta. Genom att argumentera att moralen var överindividuell drog 
Durkheim slutsatsen att moralen är samhälleligt bestämd och skif-
tar från ett samhälle till ett annat. Eftersom moralen är en samhäl-
lelig produkt måste de levnadsregler som samhället anser vara nor-
merande leda till moraliskt handlande: 

 All morality comes from society; there is not moral life outside 
society; society is best understood as a morality-producing plant; 
society promotes morally regulated behaviour and marginalizes, 
suppresses or prevents immorality. The alternative to the moral 
grip of society is not human autonomy, but the rule of animal pas-
sions (Bauman 1989, s. 173). 

Om moralen är socialt skapad är människan dock inte moralisk 
av sig själv utan måste tvingas till detta. Problemet med denna 
tanke är att omoraliskt beteende inte kan härröra från samhället, 
utan beror då på individuella eller kollektiva anomalier som ligger 
utanför den sociala ordningen. Föreställningen ger inte några upp-
lysningar om vad det innebär att vara moralisk, utan för enbart med 
sig ett antagande om att innebörden i utsagan ”att vara moralisk” är 
densamma som i utsagan ”att vara social”. För Bauman innebär 
detta antagande att moralen snarare är möjlig att manipulera än att 
den är socialt skapad. I detta avseende förstås samhället som en 
moralfabrik. (Det torde emellertid vara mer korrekt att säga att 
samhället inte är någon moralfabrik utan en fabrik som producerar 
en socialt given föreställning om vad det innebär att vara moralisk 
eftersom den inte säger något om moralen som sådan.) 

Denna socialiserande process, som Bauman (1989, s. 169) kallar 
”the social production of immoral behaviour”, snarare döljer än be-
lyser moralens nödvändighet för mänsklig samvaro. Bauman hävdar 
emellertid inte att människan inte har någon glädje eller nytta av 
sociala överenskommelser, lagar eller traditioner. Utan det sociala – 
genom vilkens kraft människan formas till en social varelse – torde 
det vara omöjligt att leva tillsammans i ett mångkulturellt och plu-
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ralistiskt samhälle. Ett liv tillsammans med andra, säger Bauman 
(1993), levs inte enbart genom sociala konventioner, utan förutsätter 
också en moralisk relation. Den främsta av mina moraliska val är att 
möta den Andre på hennes egna villkor och inte mina. Genom att 
dela hennes värld möter jag subjektet och inte en kategori. Utan 
närhet, utan moraliskt ansvar vore det heller ingen social samvaro, 
men det är upp till mig och ingen annan huruvida jag bemöter den 
Andre som en moralisk varelse eller inte. I detta avseende kan jag 
inte bli berövad mitt moraliska ansvar, men om jag kan leva upp till 
mitt ansvar för andra människors välmående är allt annat än säkert. 

Imaginära och konkreta gemenskaper har visat sig utgöra starka 
källor genom vilka mitt ansvar för en annan människa övergår till 
lojalitet för till min gemenskap. När vi känner att vi tillhör en given 
gemenskap, det vill säga då jag delar en kollektiv identitet med 
andra som är som jag, tenderar vi också att utveckla en känsla av 
ansvar gentemot dess medlemmar och inte gentemot de som står 
utanför eller tillhör en annan gemenskap. ”Vi” tar således hand om 
varandra i ”vår” gemenskap. Denna relation är emellertid social och 
grundar sig på sociala konventioner och har, åtminstone enligt 
Bauman, inget att göra med vår moraliska potential eftersom den 
gör den andra moraliskt avlägsen, även om hon är fysiskt nära. 
Andra människors välmående har sin utgångspunkt i mitt möte 
med den Andre och chansen till mänsklig samlevnad ligger i den 
Andres rätt att vara annorlunda, inte i en given gemenskaps rätt att 
definiera vem hon är. 

Det som verkar vara problematiskt att frambringa i våra strävan-
den att leva tillsammans är en aktivitet genom vilken individen be-
stämmer sina egna gränser i relation till gemenskapen. Denna pro-
blematik är tydlig i de offentliga utredningar om strukturell rasism i 
Sverige och i många av de utsagor som ligger till grund för denna 
studies empiri. Den diskussion jag fört i denna avslutande del gör 
det åtminstone möjligt att ifrågasätta om möjligheterna till mänsk-
lig samvaro ligger i ett ständigt återskapande av kollektiva identi-
teter eller i försköning av det autonoma subjektet. Delaktighetens 
villkor och möjlighet ligger snarare i spelet mellan inkludering och 
exkludering. Vi blir således inte mer delaktiga genom att ständigt 
bekräfta vår egen och andras tillhörighet genom att relatera dessa 
till grupper om vi och dom. Möjligheterna ligger snarare i acceptan-
sen av den ambivalens som skapas i gråzonen mellan befintliga vi-
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grupper och de-grupper och som uttrycks i metaforen ”broar och 
dörrar”  

Slutord 
För att göra ett kort återbesök i två av de metaforer, ”vi och dom” 
samt ”broar och dörrar”, som varit viktiga för denna studies förståel-
se av det betraktade fenomenet vill jag avslutningsvis betona att ut-
gångspunkten varken varit idealistisk eller empiristisk, utan snarare 
kritiskt hermeneutisk. Mina ambitioner med studien har varit ana-
lytisk så till vida att det är möjligt att se saker och ting på olika sätt, 
som exempelvis då människors uppfattningar av delaktighet grans-
kas. I stället för att fokusera enbart de strukturer som binder oss till 
vissa förutsättningar har jag också fokuserat människans kreativitet 
och förmåga att, tillsammans med andra, strukturera sin omvärld. 
Metaforen ”broar och dörrar” fungerar som en uppgörelse med ”vi 
och dom” och ger en annan analytisk förståelse än den bild som 
vanligtvis framträder där ett ”dom” ständigt ställs i relation till ett 
”vi”, en strukturell position som tycks vara omöjlig att häva. 

De projekt som ungdomarna deltagit i fungerar brobyggande ef-
tersom de fört människor från olika platser samman: ”När man 
börjar känna lite annat folk blir det inte lika farligt att gå över bro-
arna”. En bro ger förbindelser för kontakt medan en dörr kan vara 
öppen och välkomnande: ”Förr var det så att om det kom några nya 
till gården ville man inte se åt dom. Vi ska inte ha några nya här! Nu 
är det mer att man tycker att det är kul om det kommer någon ny.” 
Dörren kan emellertid vara motbjudande stängd beroende på hur 
den används, vilket innebär att det fortsättningsvis finns vi-grupper 
och de-grupper. En uppdelning som kan ta sig i uttryck i en stark 
känsla för det lokala: ”Det är här vi bor och det är ändå här vi vak-
nar på morgonen liksom.” 

Genom att dörrar öppnas via projekten och broar tillåts att korsas 
av projektdeltagarna visar studien att saker och ting kan vara an-
norlunda så länge vi accepterar det annorlunda, det som kommer 
utanför och som initialt inte tillhör. Resonemanget innebär således 
inte att dörrarna ständigt är öppna och att alla går över broarna 
närhelst de önskar, men det innebär möjligheter för möten med 
andra människor, även om de inte är som oss, där okända bemöts 
med ett nyfiket leende. Min förhoppning med studien är att per-
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spektivet, som finner sin styrka i det ambivalenta utrymme mellan 
”broar och dörrar”, i bästa fall kan leda till en reflekterande kamp 
mot tidigare föreställningar som hjälper oss att se och förstå saker 
och ting på andra sätt och på så sätt belysa mönster som tidigare 
inte varit så synliga. 

 



Röster om delaktighet  Referenser 

89 

Referenser 

Camus, A. (2002). Människans revolt. Stockholm: Bonnier. 

Bahbah, H. K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge. 

Bauman, Z. (1987). The Importance of Being a Marxist, i W. 
Outwaite & M. Mulkay (Red.), Social Theory and Social Criticism: 
Essays for Tom Bottomore (s. 1-9). Oxford: Basil Blackwell. 

Bauman, Z. (1989). Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity 
Press. 

Bauman, Z. (1991). Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity 
Press. 

Bauman, Z. (1993). Postmodern Ethics. Oxford: Basil Blackwell. 

Bauman, Z. (1995a). Making and Unmaking of Strangers. Thesis Ele-
ven, 43, 1-16. 

Bauman, Z. (1995b). Life in Fragments. Essays in Postmodern Moral-
ity. Oxford: Basil Blackwell. 

Bauman, Z. (1998). Work, Consumerism and the New Poor. Bucking-
ham: Open University Press. 

Bauman, Z. (1999a). Culture as Praxis (2nd ed). London: SAGE Publi-
cations. 

Bauman, Z. (1999b). In Search of Politics. Cambridge: Polity Press. 

Bauman, Z. (1999c). Introduction, i Z. Bauman, Culture as Praxis (s. 
VII-LV). London: SAGE Publications. 

Bauman, Z. (2007). Consuming Life. Cambridge: Polity Press. 



Referenser  Röster om delaktighet 

90 

Bunting, M. (2003). Zygmunt Bauman: Passion and Pessimism. The 
Guardian Review, April 5, 20-23. 

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. En sorts metod-
bok. Lund: Studentlitteratur. 

Castoriadis, C. (1995). Filosofi, politik, autonomi. Brutus Östlings för-
lag Symposium, Stockholm.  

Czarniawska-Joerges, B. (1998). Att handla med ord. Om organisato-
riskt prat, organisatorisk styrning och företagsledningskonsulte-
ring. Maktutredningens publikationer, Stockholm: Carlssons 
bokförlag. 

Davidson, D. (1981). What Metaphores Mean, i S. Sacks (Red.), On 
Metaphores (s. 29-45). Chicago: The University of Chicago Press. 

Derrida, J. (1978). Writing and Difference. London: Routledge Clas-
sics. 

Dikens, B. (1998). Strangers, Ambivalence and Social Theory. Alder-
shot: Ashgate. 

Foucault, M. (1984). On the Genealogy of Ethics: an Owerview of 
Work in Progress, i P. Rabinow (Red.), The Foucault Reader (s. 
340-372). London: Penguin Books. 

House, E. R. (1983). How We Think About Evaluation, i E. R. House 
(Red.), Philosophy of Evaluation (s. 5-26). New Directions for 
Program Evaluation, nr. 19. San Francisco: Jossey-Bass.  

Honig, B. (1993). Political Theory and the Displacement of Politics. 
Ithaca: Cornell University Press. 

Honig, B. (2001). Democracy and the Foreigner. Princeton: Princeton 
University Press. 

Jonas, H. (1984). The Practical Use of Theory. Social Research, 1, (51), 
47-56. 

Kymlicka, W. (1990). Modern politisk filosofi. Nora: Nya Doxa. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Student-
litteratur. 

Lakoff, G. & Johanson, M. (1980). Metaphores We Live By. Chicago: 
The University of Chicago Press. 



Röster om delaktighet  Referenser 

91 

Månsson, N. (2005). Negativ Socialisation. Främlingen i Zygmunt 
Baumans författarskap. Acta Universitas Upsaliensis, Uppsala 
Studies in Education 108. 

Månsson, N. (2006). Romers möte med den svenska skolan, i C. A. 
Säfström (Red.), Den mångtydiga skolan. Tio texter om skolan i 
det postmoderna samhället (s. 111-133). Lund: Studentlitteratur. 

Peterson, O. (1987). Metaforernas makt. Maktutredningens publika-
tioner. Stockholm: Carlssons bokförlag. 

Quine, W. V. (1981). A Postscript to Metaphores, I S. Sacks, (Red.), 
On Metaphores (s. 159-160). Chicago: The University of Chicago 
Press. 

Rancière, J. (2007). On the Shores of Politics. London: Verso. 

Rorty, R. (1997). Kontingens, ironi och solidaritet. Lund: Studentlit-
teratur. 

Sennett, R. (1976). The Fall of the Public Man. New York: Norton & 
Company. 

Sennett, R. (2000). När karriären krackelerar. Stockholm: Atlas. 

Sfard, A. (1998). On Two Metaphors for Learning and the Danger of 
Choosing Just One. Educational Researcher, 2, (27), 4-13. 

Simmel, G. (1981). Främlingen, i G. Simmel, Hur är samhället möj-
ligt? – och andra essäer (s. 139-145). Stockholm: Korpen. 

Simmel, G. (2000). Bridge and Door, i D. Frisby & M. Featherstone 
(Red.), Simmel on Culture (s. 170-173). London: SAGE Publica-
tions. 

SOU 2000:3. Välfärd vid vägskäl. Slutbetänkande från Kommittén för 
Välfärdsbokslut. Stockholm. 

SOU 2000:31. En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-
talet. Slutbetänkande från Demokratiutredningen. Stockholm. 

SOU 2004:33. Kunskap för integration. Om makt i skola och utbild-
ning i mångfaldens Sverige. Rapporter från Integrationspolitiska 
maktutredningen. Stockholm. 

SOU 2004:48. Kategorisering och integration. Om föreställda identite-
ter i politik, forskning, media och vardag. Rapporter från Integra-
tionspolitiska maktutredningen. Stockholm. 



Referenser  Röster om delaktighet 

92 

SOU 2004:49. Engagemang, mångfald och integration. Om möjlighe-
ter och hinder för politisk jämlikhet. Rapporter från Integrations-
politiska maktutredningen. Stockholm. 

SOU 2005:41. Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, 
integration och strukturell diskriminering. Rapport av Utred-
ningen om makt, integration och strukturell diskriminering. 
Stockholm. 

SOU 2005:56. Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sve-
rige. Slutbetänkande av Utredningen om strukturell diskrimine-
ring på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Stockholm. 

SOU 20005:69. Sverige inifrån. Röster om etnisk diskriminering. Rap-
port av Utredningen om makt, integration och strukturell diskri-
minering. Stockholm. 

SOU 2005:112. Demokrati på Svenska? Om strukturell diskriminering 
och politiskt deltagande. Rapport av Utredningen om makt, in-
tegration och strukturell diskriminering. Stockholm. 

SOU 2006:21. Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den 
strukturella diskrimineringen. Rapport av Utredningen om makt, 
integration och strukturell diskriminering. Stockholm. 

SOU 2006:30. Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskrimineringen 
av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet. Rapport 
av Utredningen om makt, integration och strukturell diskrimi-
nering. Stockholm. 

SOU 2006:37. Om välfärdens gränser och det villkorade medborgar-
skapet. Rapport av Utredningen om makt, integration och struk-
turell diskriminering. Stockholm. 

SOU 2006:40. Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andra-
fieringens praxis. Rapport av Utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering. Stockholm. 

SOU 2006:41. Om välfärdens gränser och det villkorade medborgar-
skapet. Rapport av Utredningen om makt, integration och struk-
turell diskriminering. Stockholm. 

SOU 2006:52. Diskrimineringens retorik. En studie av svenska valrö-
relser 1988-2002. Rapport av Utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering. Stockholm. 



Röster om delaktighet  Referenser 

93 

SOU 2006:53. Partierna nominerar. Exkluderingens mekanismer – Et-
nicitet och representation. Rapport av Utredningen om makt, 
integration och strukturell diskriminering. Stockholm. 

SOU 2006:59. Arbetslivets (o)synliga murar. Rapport av Utredningen 
om makt, integration och strukturell diskriminering. Stockholm. 

SOU 2006:60. På tröskeln till lönearbete. Diskriminering, exkludering 
och underordning av personer med utländsk bakgrund. Rapport 
av Utredningen om makt, integration och strukturell diskrimi-
nering. Stockholm. 

SOU 2006:73. Den segregerande integrationen. Om social samman-
hållning och dess hinder. Rapport av Utredningen om makt, in-
tegration och strukturell diskriminering. Stockholm. 

SOU 2006:78. Hälsa, vård och strukturell diskriminering. Rapport av 
Utredningen om makt, integration och strukturell diskrimine-
ring. Stockholm. 

SOU 2006:79. Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och 
social sammanhållning. Slutbetänkande av Utredningen om 
makt, integration och strukturell diskriminering. Stockholm. 

Tornberg, U. (2006). Om lärarskapets personliga dimension – några 
fallstudier. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

Young, I. M. (1991). Justice and the Politics of Difference. Princeton: 
Princeton University Press. 

Young, I. M. (2000). Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford Uni-
versity Press. 

 





Röster om delaktighet  Bilagor 

95 

Bilaga 1: Missivbrev till lokala utvecklingssamordnare 
Till lokala utvecklingssamordnare inom Stockholms stads Stads-
delsförnyelse 
 

Mitt namn är Niclas Månsson och jag är lektor universitetslektor i 
pedagogik vid Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 
(ISB) och forskare vid Mälardalens utvärderingsakademi (MEA), 
Mälardalens högskola (MDH). Jag har fått i uppdrag av Ove Karlsson 
Vestman (professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för utvär-
deringen av Stockholms stads Stadsdelsförnyelseprogram) att utföra 
en studie om hur ungdomar tänker kring frågor som berör deras 
inflytande, delaktighet i samhället och om de kan påverka sin egen 
livssituation. Vi önskar att samtala med ungdomar på en annan 
plats än hem och skola, där de inte behöva känna sig påverkade av 
vare sig föräldrar eller lärare. Eftersom flera av de projekt som initi-
erats genom Stadsdelsförnyelsen handlar om ungdomar och delak-
tighet anser vi att chansen är relativt stor att med er hjälp få ett 
mycket bra och relevant urval för studien. Därmed torde studien 
också vara relevant för er och andra medarbetare inom Stadsdels-
förnyelsen. 

I studien kommer tre eller fyra projekt att väljas ut och i dessa 
kommer gruppintervjuer att ske med två till tre ungdomsgrupper 
inom varje projekt. Vidare kommer också en till två nyckelpersoner 
för varje projekt att intervjuas med avsikt att få kunskap om pro-
jektens initiering, utformning och utveckling. Insamling av material 
beräknas börja i mitten av april och avslutas under maj månad. Stu-
diens resultat kommer att redovisas i en rapport från MEA våren 
2007 Eftersom vi intresserar oss för hur ungdomar resonerar i frågor 
som berör deras vardagsliv fungerar studien inte som en utvärde-
ring av en verksamhet som syftar till att granska om dess målsätt-
ningar har uppfyllts på ett mer eller mindre tillfredsställande sätt.  

Studiens syfte är att söka kunskaper och förståelse för delaktig-
hetens sociala och kulturella grunder och villkor. Därför är det vik-
tigt att vi kommer i kontakt med projekt som strävar efter att stärka 
ungas röster och därmed fungera som kanaler för ungdomarnas in-
flytande i samhället och den egna vardagen. För att kunna få ett så 
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bra urval som möjligt ber vi dig om information om projekt som 
kan vara intressanta för vår studie. Vi behöver följande uppgifter: 

 

1. Projektets namn och uppgift om projektansvarig  

2. E-postadress, telefonnummer och postadress 
 

Vi hoppas att du kan sammanställa dessa uppgifter och sända 
dem via e-post till Niclas Månsson helst före den 31 mars 2006, e-
postadress: niclas.mansson@mdh.se. 

Tack på förhand! Dina uppgifter är mycket viktiga för att vi skall 
kunna göra en så bra studie som möjligt. 

 
Med varma hälsningar 

 
Niclas Månsson 
Mälardalens högskola, ISB & MEA 
BOX 235 
631 05 Eskilstuna 
Tfn 016-153726 
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Bilaga 2: Missivbrev till kontaktpersoner  
Till den det berör 
 

Mitt namn är Niclas Månsson och jag är lektor universitetslektor i 
pedagogik vid Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 
(ISB) och forskare vid Mälardalens utvärderingsakademi (MEA), 
Mälardalens högskola (MDH). Jag har fått i uppdrag av Ove Karlsson 
Vestman (professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för utvärde-
ringen av Stockholms stads Stadsdelsförnyelseprogram) att utföra 
en studie om hur ungdomar tänker kring frågor som berör deras 
inflytande och delaktighet i samhället samt om de känner att de kan 
påverka sin egen livssituation. Jag önskar att samtala med ungdo-
mar på en annan plats än hem och skola. Jag har varit i kontakt med 
utvecklingssamordnare inom Stockholms stads Stadsdelsförnyelse-
program i hopp om att få hjälp med mitt urval, eftersom flera av de 
projekt som initieras genom stadsdelsförnyelsen handlar om ung-
domar och delaktighet. 

I studien har jag valt ut olika projekt som ungdomar själva med-
verkar i. Studiens resultat kommer att redovisas i en rapport från 
MEA, 2007. 

Eftersom jag intresserar mig för hur ungdomar resonerar i frågor 
som berör deras vardagsliv fungerar studien inte som en utvärde-
ring av en verksamhet som syftar till att granska om dess målsätt-
ningar har uppfyllts på ett mer eller mindre tillfredsställande sätt. 
Studiens syfte är att söka kunskaper och förståelse för delaktighe-
tens grunder och villkor. Därför är det viktigt att jag kommer i kon-
takt med projekt som strävar efter att stärka ungas röster och där-
med fungera som kanaler för ungdomarnas inflytande i samhället 
och den egna vardagen. Jag läste om ert delaktighetsprojekt i stads-
delen och jag anser att detta är en mycket relevant verksamhet för 
ungdomars delaktighet och väldigt intressant för min studie.  

Jag vore mycket tacksam om ni kunde hjälpa mig att komma i 
kontakt med någon vuxen nyckelperson och fyra eller fem ungdo-
mar som är eller varit aktiva i projektet. Jag skulle väldigt gärna vilja 
samtala med dem om deras erfarenheter av delaktighet. (Intervjun, 
eller samtalet, beräknas att ta 40 minuter). Jag ber er därför höra av 
er till mig: niclas.mansson@mdh.se. 
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Om ni vill veta mer om studien innan ni bestämmer er är ni väl-

komna att höra av er till mig, antingen via telefon eller genom e-
post. 

 
Med varma hälsningar 
 
Niclas Månsson 
Mälardalens högskola, ISB & MEA 
BOX 235 
631 05 Eskilstuna 
Tfn 016-153726 
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Bilaga 3: Intervjufrågor, ungdomar 
1. Presentation av mig själv, undersökningen och varför jag vill prata 
just med dessa ungdomar. 

En allmän beskrivning av mitt intresse för identitetsskapande, 
skolan, hemmets och kamratgruppens vikt för att veta vem man är 
och var man hör hemma samt hur dessa kamratgrupper förhåller sig 
till andra gruppbildningar, skolan, lokalsamhället och samhället 
som helhet. Avsikten med samtalen är att få en förståelse för ung-
domars uppfattningar av fenomen som delaktighet och tillhörighet 
samt vem som dikterar villkoren för delaktighet och samhörighet. 
Betoning ligger på förståelse för ungdomars situation och för vikten 
av hur delaktighet och tillhörighet formeras utanför den privata sfä-
ren, som hemmet, och den offentliga sfären, som skolan. Jag har 
ingen avsikt att skaffa kunskap som sedan kan fungera kontrolle-
rande av vuxenvärlden.  

 
- Fråga om det är okey med ljudupptagning, att samtalen sker i 

grupp och förklara fördelarna med gruppsamtal. 
- Utlova att för namn och privatliv full konfidentialitet, där-

emot utlovas anonymitet i den grad det är möjligt. Det är inte 
riktigt möjligt att anonymisera materialet genom vilket akti-
viteterna beskrivs så att den initierade läsaren inte kan räkna 
ut vilken ungdomsgrupp det är fråga om. Däremot kommer 
namn som nämn under intervjuerna inte att användas i det 
presenterade materialet. 

- Det insamlade materialet kommer att analyseras som en kol-
lektiv röst, eventuella åsiktsskillnader kommer att redovisas 
utan att för den skull lyfta fram enskilda yttranden som iden-
tifierar personen bakom utsagan. Vidare kommer jag, under 
mina samtal, att tillåta att olika och även motstridiga åsikter 
konfronteras med varandra, för att ungdomarna inte skall be-
höva uppleva, dels ett gott samtalsklimat, dels att vissa röster 
inte skall behöva får stryka på foten i förmån för andra mer 
konsensusbetonade röster. 

- Material som innehåller information som kan vara känslig för 
enskilda individer kommer inte att pressas fram under sam-
talen, om sådan information framkommer kommer denna att 
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hanteras extra varsamt och sållas bort i den mån det är möj-
ligt. Min avsikt är inte att värdera respondenternas uppfatt-
ning utan att förstå dem. 
 

2. Vilka är ni? 
Syftet med frågan är att få allmän kunskap om gruppens samman-
sättning, bakgrund och eventuella identifikationsfaktorer 

 
Var kommer ni ifrån, hur gamla är ni, hur länge har ni bott här, hur 
känner ni varandra? Vad tycker ni om Sverige, Stockholm och er 
kommun (generellt)? 
Hur ser er levnads-/bostadssituation ut: familj, egna barn, syskon, 
pojkvän, föräldrar, … ? 
Arbetar ni, är ni arbetslösa eller studerar ni (annan arbetsmark-
nadspolitisk åtgärd)? 
Hur länge har ni varit med i denna typ av aktivitet? 
Vad tycker ni spontant om aktiviteten? 

 
3. Skillnad mellan denna plats med hem och skola 
Syftet med frågan är att få kunskap om relationen mellan aktivitet, 
hem och skola, deras uppfattning om en plats mellan hem och skola 
(privat och offentligt) 

 

Vilka är de största skillnaderna här och det ni gör i skolan/hemma? 
Vad gör ni här som ni inte kan göra hemma eller i skolan? 
Vad saknar ni här jämfört med hem och skola? 
Finns det någon koppling mellan verksamheten och skolan? 

 
4. Gruppen som sådan 
Syftet med frågan är att få en uppfattning om hur gruppen är kon-
stituerad, hur ledarskapet är fördelat, hur stark känslan av tillhö-
righet är inom gruppen och hur stor acceptansen är för andra män-
niskor utanför gruppen 
 
Vad kännetecknar er som grupp?  
Vad gör att ni uppfattar er själva som en grupp? 
Är ni nöjd med gruppen? 
Får alla vara med i er grupp? 
Vad skiljer er grupp från andra grupper inom aktiviteten? 
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Hur förhåller ni er till andra grupper i skola, på gården, i lokalsam-
hället, i storsamhället? 
Vad fyller varje medlem för funktion för gruppen? 
Vad händer när det inte fungerar inom gruppen, hur löser ni kon-
flikter?  
Vem bestämmer? 
Hur fattas besluten? 
Umgås ni i gruppen även utanför verksamheten? 
Kan man lämna gruppen och fortfarande vara kompis? 
Vad fyller gruppen för funktion och ingår ni i andra grupper, här, i 
skolan, på fritiden, etc? 

 
5. Projekt/verksamhet 
Denna fråga syftar till att förstå dels deras uppfattning av verksam-
heten och gruppens relation till verksamheten, hur gruppen förhål-
ler sig till verksamheten, dess yttre ramar och beslutsprocesser 
 
Vad fyller verksamheten för funktion för er? 
Vad har hänt med er sedan ni började delta i verksamheten? 
Vad är bra med verksamheten? 
Vad är dåligt med verksamheten? 
Vem bestämmer hur verksamheten skall utformas? 
Hur fattas beslut som berör verksamheten och er delaktighet i verk-
samheten? 
Får alla vara med i verksamheten? 
Vill ni att vem som helst kan vara/får bli delaktig i denna aktivitet? 
Känner ni som grupp ansvar för verksamheten? 
Vem ansvarar mest? 
Vem upplever ni ha huvudansvaret? 
Vem upplever ni vara den drivande länken i aktiviteten och för dess 
framåtskridande? 
Har ni blivit tilldelade, tagit, eller röstat fram ansvarsdelar inom 
verksamheten, dvs vem tar ansvar för vad? 
Vilka lärdomar har ni dragit av er delaktighet i projektet? 
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6. Intresse för och delaktighet i samhället? 
Under denna fråga ställs frågor om politisk medvetenhet och del-
aktighet 

 
Hur intresserade är ni av det omgivande samhället? 
Hur intresserade är ni av det omgivande lokalsamhället? 
Hur stort förtroende har ni för politiker i lokalsamhället? 
Hur stort förtroende har ni för politiker i övrigt? 
Är ni nöjda över politikers agerande i ungdomsfrågor? 

Är ni nöjda över politikers agerande? 
Röstar ni, kommer ni att rösta? 
Är ni involverade i något parti eller annan politisk grupp? 
Är ni aktiva i föreningslivet eller utanför föreningslivet? 
Hur stort förtroende har ni för vuxenvärldens representanter, såsom 
fritidsledare, lärare, ungdomslotsar, projektledare? 
Hur ofta tar ni del av nyheter genom teve, radio eller dagstidning? 
Deltar du i politiska diskussioner i hemmet? 
Deltar du i politiska diskussioner på skolan, i klassrummet, i övrigt? 
Deltar du i politiska diskussionen i samhället, möten och dylikt? 
Påverkar din röst? 
Vems röst får höras mest? 

 
7. Vilka lärdomar har ni dragit från er delaktighet verksamheten? 

 

8. Har delaktigheten i projektet gjort er mer delaktiga i lokalsam-
hällets politiska liv? 

 
9. Hur ser ni på framtiden? 
Varför ser er framtidstro ut som den gör? 
Vad gör ni om tio, tjugo eller trettio år? 

 
10. Är det något som ni under samtalets gång kom att tänka på och 
vill prata om, som intresserar er och för att jag inte frågat er? 

 
11. Hur tyckte ni att denna typ av intervju, gruppintervju i samtals-
form fungerade? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor, vuxna 
1. Presentation av mig själv och undersökningen  
En allmän beskrivning av mitt intresse för identitetsskapande, sko-
lan, hemmets och kamratgruppens vikt för att veta vem man är och 
var man hör hemma samt hur dessa kamratgrupper förhåller sig till 
gruppbildningar, skolan, lokalsamhället och samhället som helhet. 
(Om anonymitet och dylikt, se bilaga 3.) 

 
2. Vem är du? 
Vad har du för bakgrund? 
Hur länge har du hållit på med ungdomsverksamhet? 
Vilken roll har du i verksamheten? 

 
3. Projektet och ansvarsfördelning 
Finns det någon ledningsgrupp, hur ser den ut, vilka ingår? 
Kan du beskriva dina ansvarsområden? 
Kan du beskriva dina medarbetares ansvarsområden? 
Delegeras ansvar till delaktighet ungdomsgrupper och i så fall hur? 

 

4. Hur skulle du bäst beskriva den verksamhet du ansvarar över? 
Varför initierades projektet, dess bakgrund? 
Vilka resurser, storlek, tidsplan och så vidare, har projektet? 
Vilken målsättning har ni med projektet? 
Har projektet levt upp till sin(a) målsättning(ar)? 

 

5. Ert förhållandet till ungdomarna? 
I vilken mån är ungdomarna med och bestämmer? 
Går det att se om vissa ungdomar bestämmer mer än andra? 
Går det att se om vissa individer utestängs från gruppen? Hur? För-
söker ni styra ansvarsfördelningen i gruppen? 
 
6. Vilka lärdomar kan du dra av projektet eller verksamheten? 
 
7. Är det något som ni under samtalets gång kom att tänka på och 
vill prata om, som intresserar er och för att jag inte frågat om? 
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Förteckningarna nedan tar upp rapporter som har publicerats vid 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB), i bl.a. 
Centrum för Välfärdsforsknings (CVF) skriftserie och i den aktuella 
skriftserien Studies in Social Sciences (SiSS), som sedan 2008 finns 
vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) på 
Mälardalens högskola (MDH).  
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