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Abstract  
The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority 
backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they 
understand their social rights and duties? What are the possibilities and 
obstacles for their social participation? Based on the background of different 
studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study 
discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a 
middle-sized Swedish town. In contrast to research on ethnicity and youth in 
Sweden, that discuss social problems and social exclusion in terms of the 
deficient cultural, linguistic and social competence of the individuals, this study 
focuses on different kinds of resources and experiences of agency among young 
people from migrant backgrounds. Their experiences of active social citizenship 
and social participation fill also a gap in the contemporary research from the 
perspective of social inclusion. The theoretical framework is based on the 
concept of social citizenship as discussed by T. H. Marshall (1950), T. 
Bottomore (1992) and inspired by research on the subjective dimension of 
social citizenship conducted by R. Lister (1997, 2003, 2007). In order to grasp 
the subjective dimension of social citizenship, this thesis deals with 
differentiated expressions of universal social citizenship in terms of agency and 
participation in different areas of social life. Using a qualitative approach, 
seventeen people have been interviewed. The interviews have been analysed 
from an intersectional perspective where gender, age, marital status and 
longevity in Sweden appear to be concurrent categories. The results point 
towards tendencies of enclavisation among these young adults usually 
articulating experience of weak social bonding in relation to the Swedish 
majority population. Some informants refer to their expectations of living in 
bigger cities or a third country, and have plans to move as a strategy for better, 
more integrated and less discriminated conditions of future life. In sum, the 
central expectations of the interviewees on the improvement of their social 
citizenship conditions are the following: They want to be active citizens and are 
willing to contribute to the development of a more inclusive Swedish society. 
This thesis contributes to our current understanding of how young adults from 
ethnic minority backgrounds, experience social citizenship and social 
participation within the areas of: housing, education, labour-market, leisure and 
policy. 
 

Keywords: differentiated universalism, discrimination, ethnicity, lived 
citizenship, social citizenship, social participation, social inclusion, young adults 
from migrant backgrounds. 



Socialt medborgarskap och social delaktighet 

 8 



Sammanfattning 

 9 

Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att medborgare särskiljs utifrån etniska linjer 
i det svenska samhället (de los Reyes & Wingborg 2002, de los Reyes et 
al. 2005). En sådan etnisk differentiering gör de med utländsk bakgrund 
till en andra gradens medborgare (Sernhede 2002, Ålund 1997, 2001). 
Forskning inom området unga, etnicitet och kön i en storstadskontext 
har visat hur unga medborgare med utländsk bakgrund upplever social 
exkludering i samhället och hur de skapar strategier för att hantera etnisk 
diskriminering och segregation (Ålund 1997, Sernhede 2002, Andersson 
2003). I dessa studier har teoretiska begrepp som identitet och kultur 
varit centrala däremot framgår inte dimensioner som det sociala 
medborgarskapet och social delaktighet. Denna licentiatavhandling är 
däremot centrerad kring socialt medborgarskap och social delaktighet i 
perspektivet av social inkludering. 

Syftet är att undersöka hur skilda erfarenheter av förutsättningar för 
social delaktighet artikuleras och hur dessa kommer till uttryck som 
aspekter av ett subjektivt socialt medborgarskap hos unga kvinnor och 
män med utländsk bakgrund. Den centrala forskningsfrågan är hur 
vardagslivets sociala medborgarskap kommer till uttryck i meningen hur 
människor förstår sina sociala rättigheter och skyldigheter, skapar 
möjligheter och bemästrar hinder för social delaktighet. 

De frågeställningar som har väglett mig är: 
 Vilka möjligheter och begränsningar upplever de unga kvinnorna och 

männen med utländsk bakgrund i sitt sociala medborgarskap i fråga om 
boende, utbildning, arbete, fritid och politik? 
 Hur beskriver dessa unga kvinnor och män sin egen sociala 

delaktighet i samhället?  

De teoretiska referensramarna bygger på social medborgarskapsteori 
så som den beskrevs av T. H. Marshall (1950) och vidareutvecklades av 
T. Bottomores (1992) och R. Lister (1997, 2003). Främst har Listers 
diskussion om förutsättningar för ett inkluderande, subjektivt socialt 
medborgarskap varit av betydelse för min förståelse av de unga vuxna 
kvinnorna och männen med utländsk bakgrund och deras upplevelse av 
socialt medborgarskap och social delaktighet i samhället. 

Metoden för det empiriska tillvägagångssättet har varit en intervjustudie 
med kvalitativ ansats. Intervjuerna är tematiserade och handlar om 
boende, utbildning, arbete, fritid och politik samt social delaktighet som 
subjektiv upplevelse. Jag har utgått från informanternas egna perspektiv 
och berättelser för att få en öppen och mångtydig empiri.   
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Målgruppen är unga kvinnor och män med utländsk bakgrund som 
antingen själva är födda utomlands eller vars båda föräldrar är födda 
utomlands. De är i åldersgruppen sjutton till tjugosex år. Sjutton 
personer intervjuades, elva kvinnor och sex män. Tidigare svenska 
studier inom området har gällt förhållanden i storstäder medan denna 
studie har genomförts i en medelstor svensk stad.  

Analysen presenteras i syfte att ge en varierad bild av de ungas 
erfarenheter och upplevelser av social delaktighet i samhället, kopplat till 
socialt medborgarskap och etnicitet. Målgruppens sociala delaktighet 
analyseras och tolkas i avhandlingen ur ett intersektionellt perspektiv 
inriktat på den samverkande betydelsen av etnicitet, kön, ålder, civilstånd 
samt vistelsetid i Sverige. I presentationen har de unga kvinnorna och 
männen delats in i två porträttlinjer med kön som 
differentieringsvariabel, en kvinnlig och en manlig. Kön som 
analyskategori blir intressant då en könsdimension har framträtt i det 
empirirska materialet på så sätt att unga kvinnors och mäns upplevelser 
av socialt medborgarskap och delaktighet skiljer sig åt. 

Jag har i studien kommit fram till en rad områden som illustrerar 
dessa unga människors upplevelser av ett subjektivt socialt 
medborgarskap och delaktighet Engagemang, ansvarskänsla och vilja till 
social delaktighet, Relativa hinder för social delaktighet, En principiell 
tilltro till det generella välfärdssystemet och individuella erfarenheter av 
bristande substantiella rättigheter, Etnisk diskriminering och social 
exkludering leder till enklavisering, En revandikalistisk hållning om att 
kräva rättvisa och lika villkor, Problemorientering mot omvärlden 
respektive den egna personen Individuellt agerande och ansvar för ett 
fullvärdigt socialt medborgarskap samt Social ansvarskänsla och 
solidaritet. Resultaten visar på upplevelser av möjlig delaktighet, men 
också hinder och begränsade möjligheter som orsakas av diskriminering 
samt vilja att bemästra svårigheter. 
 Engagemang, ansvarskänsla och vilja till social delaktighet  

Utmärkande för gruppen i sin helhet är informanternas engagemang, 
ansvarskänsla och vilja till social delaktighet i det svenska samhället. De unga 
kvinnorna och männen är handlingsinriktade och beredda att agera för 
att påverka sin och andras sociala situation i samhället. Vidare är 
kvinnorna och männen i allra högsta grad engagerade och har ambitioner 
– ambitioner som dock inte alltid omsätts i aktiv handling.  



Sammanfattning 

 11 

 Relativa hinder för social delaktighet 
De unga kvinnorna och männen ser inga absoluta hinder för social delaktighet 
inom något av områdena: boende, utbildning, arbete, fritid eller politik. 
Däremot upplever de begränsningar och relativa hinder främst inom 
områdena arbete och social förankring i meningen acceptans och 
gemenskap med etniska svenskar. Sammantaget försöker de att bemästra 
denna situation.  
 En principiell tilltro till det generella välfärdssystemet och 

individuella erfarenheter av bristande substantiella rättigheter 
Informanterna har en principiell tilltro till det generella välfärdssystemet och 
universella sociala rättigheter. Individuella erfarenheter visar dock på 
begränsade substantiella sociala rättigheter, en differentierad 
universalism. Främst tydliggörs sådana begränsningar inom de områden 
som kvinnorna och männen samtidigt framhåller som de viktigaste för 
dem, utbildning och arbete. Etnisk diskriminering upplevs här som ett 
hinder för full tillgänglighet till främst arbete men i viss utsträckning 
även utbildning som sociala rättigheter.  
 Etnisk diskriminering och social exkludering leder till 

enklavisering 
Studiens resultat pekar på mönster av enklavisering i meningen att de unga 
kvinnorna och männen söker sig till grupper där de känner trygghet och 
tillhörighet. Upplevelser av etnisk diskriminering och uttalad svag social 
gemenskap och tillhörighet i den svenska majoritetsbefolkningen gör att 
informanterna söker sig till andra med utländsk bakgrund men inte 
nödvändigtvis till samma etniska grupp. 
 En revandikalistisk hållning  om att kräva rättvisa och lika 

villkor 
De unga vuxnas utgångspunkter och krav i min studie kan sammanfattas 
med att de ser sig som berättigade till sociala rättigheter och skyldigheter 
på lika villkor som övriga medborgare. Informanterna intar här en 
revandikalistisk hållning, genom vilken de ställer krav på rättvisa och att bli 
prövade på lika villkor när det gäller universella sociala rättigheter. 
Kvinnorna och männen protesterar mot etnisk diskriminering och social 
exkludering. Männen uttrycker detta med större eftertryck och har andra 
motstrategier än kvinnorna.   
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 Problemorientering mot omvärlden respektive den egna 
personen 
Männen i min studie orienterar problematiken kring hinder för social 
delaktighet i relation till omvärlden och ser strukturella omständigheter som 
hinder. De talar tydligare än kvinnorna om etnisk diskriminering och 
social exkludering som leder till ett begränsat socialt medborgarskap 
Kvinnorna, däremot, utgår mer ifrån sig själva och söker sig till dem som är 
lika dem själva och med motsvarande erfarenheter för att känna trygghet 
och tillhörighet.  
 Individuellt agerande och ansvar för ett fullvärdigt socialt 

medborgarskap 
Informanternas uppfattning är att det vilar på dem själva att agera för att bli 
fullvärdiga sociala medborgare, med faktiska sociala rättigheter och 
skyldigheter. De beskriver det individuella ansvaret att skaffa en 
utbildning för att kunna få ett arbete, samtidigt som de kräver jämlika 
villkor i samhället.  
 Social ansvarskänsla och solidaritet 

Många av informanterna i studien uttrycker att det är betydelsefullt att 
vara omtänksam mot andra och att visa solidaritet. Det verkar ha sin grund i 
familjemönster i ursprungsländerna, men i talet om social delaktighet 
överför de resonemangen till samhällsnivån.  

Avslutningsvis menar jag att viktiga slutledningar i denna 
licentiatavhandling är att de unga kvinnorna och männen med utländsk 
bakgrund har ett engagemang, uttrycker en ansvarskänsla och vilja till 
social delaktighet i det svenska samhället. De är beredda att agera för att 
medverka till att förbättra sin och andras sociala situation i samhället och 
för att förverkliga ett fullvärdigt socialt medborgarskap. Detta menar de 
unga är nödvändigt eftersom de inte alltid upplever ett fullvärdigt socialt 
medborgarskap, det finns hinder på vägen som orsakas av etnisk 
diskriminering. Det sätt på vilket de talar om sociala rättigheter och 
skyldigheter och social delaktighet placerar det subjektiva sociala 
medborgarskapet i centrum.  

Nyckelord: differentierad universalism, enklavisering, etnicitet, etnisk 
diskriminering, social delaktighet, subjektivt socialt medborgarskap, 
substantiella sociala rättigheter, unga vuxna med utländsk bakgrund.
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1. Positioner 
I fokus för denna avhandling står unga kvinnor och män med utländsk 
bakgrund, deras upplevelser av socialt medborgarskap och social 
delaktighet i samhället. Studien är genomförd i en svensk medelstor 
stad1, och därmed blir en sådan stads specifika förutsättningar 
forskningsuppgiftens kontext.  

Mitt personliga intresse för frågan, om hur unga människor med 
utländsk bakgrund2 ser på socialt medborgarskap och hur de upplever att 
delaktighet främjas, utgår från breda frågor som demokrati, välfärd och 
integration. Intresset har vuxit sig starkt i takt med den uppdelning i olika 
grupper av medborgare som har skett i Sverige. Idag präglas det 
mångetniska svenska samhället av följande grupperingar: de med 
utländsk bakgrund och de med etnisk svensk bakgrund (de los Reyes et 
al. 2005). En sådan etnisk differentiering gör människor med utländsk 
bakgrund till en andra klassens medborgare (Ålund 2002, Sernhede 
2002), inte minst i förhållande till arbetsmarknaden. Dagens 
massmediedebatt förstärker denna bild genom att beskriva det 
mångetniska samhället med mer eller mindre tydlig uppdelning mellan 
”vi” och ”de”, med svenskar som norm och ”invandrare” som särskilda, 
”de andra”. Det offentliga samtalet har, liksom betydande delar av 
forskningen haft en tendens att överfokusera kulturella skillnader snarare 
än att analysera de sociala och ekonomiska ojämlikheterna i Sverige och 
hur dessa kommer till uttryck i ett etniskt differentierat samhälle. Det 
omvända förhållandet, att betrakta diskriminering som orsak till nämnda 
ojämlikheter tjänar bara i undantagsfall som utgångspunkt för en analys 
av etnisk differentiering (de los Reyes & Wingborg 2002). Skilda studier 
visar på dessa ojämlika förhållanden för stora delar av den svenska 
befolkningen med utländsk bakgrund. De finns representerade i hög grad 
bland grupper med bristande tillgång till välfärd och därmed med 

                                                           
1 Jag använder benämningen medelstor stad för att positionera den aktuella staden i min 
studie, i förhållande till grupperingen större stad enligt Sveriges Kommuners och 
Landstings (SKL) kommungruppsindelning (2005). Den indelningen bygger på vissa 
strukturella egenskaper som delar in Sveriges kommuner i nio grupper. Med större stad 
avses landets 27 kommuner med 50 000 till 200 000 invånare samt en tätortsgrad 
överstigande 70 procent. Befolkningsmängden i den stad som är aktuell i avhandlingen 
ligger i nivå med den undre gränsen för det breda spann som avses med större stad. 
Statistiska centralbyrån använder samma kommungruppsindelning som SKL. 
2 I avhandlingen använder jag mig av begreppet utländsk bakgrund i meningen personer 
som antingen är födda i ett annat land än Sverige eller som själva är födda i Sverige men 
vars båda föräldrar är födda i ett annat land. Definitionen används i enlighet med 
Statistiska centralbyråns definition (Meddelande i samordningsfrågor för Sveriges 
officiella statistik, MiS 2002:3). 
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begränsningar vad avser jämlika villkor för att förverkliga ett fullvärdigt 
socialt medborgarskap (SOU 2001:79, de los Reyes & Wingborg 2002).  
Begreppet etnicitet förknippas med en rad faktorer och processer som, 
religion, nation, ekonomi, koloniala processer, samt klass, kön och ras 
(Ålund 1999). Det gör det komplicerat att kategorisera och definiera 
etnicitet. Människor har olika grund för sina upplevelser av etnisk 
tillhörighet och kan av samma skäl känna tillhörighet till och gemenskap 
med mer än en etnisk grupp.  

Etnicitet som fenomen diskuteras inom samhällsvetenskapen 
huvudsakligen ur två skilda perspektiv, det socialt konstruktionistiska 
och det kulturellt essentialistiska (Olsson 1999, Ålund 1999). Det förra 
representeras av socialkonstruktionister och det senare av 
primordialister. I förståelsen av etnicitet som en socialkonstruktionistisk 
företeelse, fokuseras den process i vilken etnisk och kulturell tillhörighet 
konstrueras i sociala interaktioner. Etnicitet skapas och omskapas genom 
sociala relationer och sammanhang och över tid. Ett essentialistiskt 
perspektiv, som relateras till primordialister, fokuserar etnicitet till en 
kärna (essens) av ursprung, som överförd genom arv, med i förväg 
bestämda, en gång för alla bestående egenskaper, som begreppets 
centrala dimensioner. Ursprung, kultur och religion tillskrivs stor 
betydelse. Kultur och identitet kopplas här starkt till etnicitet vilket skiljer 
sig från det socialkonstruktionistiska perspektivet där etnicitet och kultur 
snarare skiljs åt. Istället tillskrivs betydelsen av de sociala processer där 
en ömsesidig påverkan och samverkan sker, mellan etniska 
minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen en framträdande roll 
(Olsson 1999, Ålund 1999). I den vetenskapliga debatten har frågan om 
skapandet av uppdelningen av ”vi och de” - kategoriseringar i samhället 
relaterats till etnicitet (Olsson 1999, Kamali 2006, Ålund 1999, Lundqvist 
& Ålund 2007). En sådan uppdelning styrd av ojämlika maktstrukturer 
och definiering av olikhet kan ses som en konstruktion utanför den egna 
gruppen. Etniska grupper tillskrivs en tillhörighet och gemenskap som de 
inte nödvändigtvis själva känner igen sig i och definierar sig med. 
Kopplat till etnisk diskriminering framstår en sådan underordning som 
en process i flera led, en etnisk definiering som har gjorts av andra som i 
sin tur leder till diskriminering på etniska grunder. 

En motsvarande konstruktion utanför den egna gruppen kan jämföras 
med R. Listers diskussion om exclusion from within (1997, 2003). 
Människor som lever och bor i ett samhälle betraktas som inte fullt 
tillhörande och upplever sig följaktligen som utanförstående och inte 
delaktiga, det senare är att betrakta som ett mått på fullvärdigt socialt 
medborgarskap. Detta utgör den del som kan hänföras just till själva 
minoritetsställningen baserad i fördomar, krav och diskriminering som 
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gör den etniska klyvnaden strukturell och inbäddad i socialpolitiken. 
Människor som känner tillhörighet till en etnisk minoritet upplever att de 
måste kvalificera sig för socialt medborgarskap genom att de tar seden 
dit de kommer, arbetar och försörjer sig och anpassar sig till 
majoritetsbefolkningens normativa system. Det rör sig alltså om ett 
samspel mellan att ställa sig utanför och att ställas utanför. Antingen den 
etniska tillhörigheten konstrueras främst inom gruppen eller av 
omvärlden, så sker det i någon grad, genom ömsesidig samverkan. Det är 
därför nödvändigt att i studier med fokus på etnicitet, belysa båda sidor 
(Olsson 1999).  

Etnisk diskriminering är förbjuden i Sverige3 (2003:307). Det är 
förbjudet att diskriminera individer och grupper på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Den diskriminering som aktualiseras i denna avhandling 
är den etniska. I lagens mening innefattar diskriminering både direkt 
diskriminering, det vill säga då en enskild person eller grupp missgynnas 
genom en sämre behandling på grund av, etnisk tillhörighet och indirekt 
diskriminering det vill säga, då en enskild person eller grupp missgynnas 
genom tillämpningen av regler och kriterier för handling som inte är 
etniskt neutral. En aspekt av lagens konsekvenser är, att det är en 
samlande lag som förbjuder och dessutom syftar till att motverka 
diskriminering av enskilda och grupper, på skilda grunder. Här ser jag att 
lagen skapar förutsättningar för ett intersektionellt betraktande och 
förståelse av diskriminering. Ett intersektionellt perspektiv som sätter 
fokus på överlappningar av underordningens dimensioner – som främst 
klass, kön och etnicitet – genom den samverkande effekten som makt 
och diskriminering kan ha för rangordningen av individer och grupper i 
samhället, har utvecklats av bland andra de los Reyes och Mulinari 
(2005b). Ett intersektionellt perspektiv när det gäller diskriminering, ger 
en fördjupad förståelse för de mångfacetterade villkor som bildar grund 
för diskriminering och för individers upplevelse av diskriminering. Jag 
närmar mig i avhandlingen ett intersektionellt perspektiv i analysen av 
individuella fall, då det har visar sig ha en betydelse för att förstå de unga 
vuxnas upplevelse av socialt medborgarskap och delaktighet. Här blir 
kön, ålder, civilstånd samt vistelsetid i Sverige centrala analyskategorier.  
En rad studier visar på etnisk diskriminering dels på individnivå men 
framför allt på strukturell nivå (Lange 2000, Rooth & Ekberg 2003, de 
los Reyes & Wingborg 2002, Ålund 1997). Rooth har i senare forskning 
gjort ett avsteg från sina tidigare studiers resultat genom att vid sidan av 

                                                           
3 Förbud mot etnisk diskriminering regleras i den svenska regeringsformen och i en 
särskild lag om förbud mot diskriminering (2003:307). 
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diskrimineringens betydelse på arbetsmarknaden föra in individuella 
egenskapers betydelse för framgång på arbetsmarknaden (Rooth & 
Åslund 2006).  

Faktisk etnisk diskriminering använder jag fortsättningsvis i 
meningen, ”… den negativa särbehandlingen på grund av nationalitet, 
hudfärg och religion som medför att vissa individer eller grupper 
systematiskt placeras i en underordnad position vad gäller materiella 
villkor, trygghet, delaktighet, inflytande och makt” (de los Reyes & 
Wingborg 2002:10).  

Fortsättningsvis kommer begreppet social delaktighet att vara 
avhandlingens brygga gentemot enskilda individers upplevelse av etnisk 
diskriminering. Faktisk och upplevd delaktighet blir gradvis den faktiska 
och upplevda diskrimineringens motpol. Social delaktighet knyts också 
till begreppet socialt medborgarskap. Socialt medborgarskap i sin 
grundläggande betydelse avser medborgares lika rätt till en social status i 
samhället kopplat till sociala rättigheter och skyldigheter (Marshall 1950) 
utveckling av begreppet socialt medborgarskap som har särskild relevans 
för avhandlingen är subjektivt socialt medborgarskap. Det senare 
utmärks främst av att socialt medborgarskap nås genom människors 
agerande inom samhällets offentliga och privata sociala sfärer (Lister 
1997, 2003, 2007). 

Som jag nämnt är målgruppen unga vuxna kvinnor och män med 
utländsk bakgrund boende i en svensk medelstor stad. Med unga vuxna 
avses här åldersgruppen mellan sjutton och tjugosex år.4 Genom att välja 
en svensk medelstor stad går det att visa på villkoren för gruppen i en 
specifik lokal kontext som skiljer sig från ett svenskt storstadsområde. 
Studien ger på så vis ett bidrag till den kunskapslucka som idag råder om 
förhållanden i städer mindre än storstäder5 och unga med utländsk 
bakgrund, då forskningen hittills har genomförts i storstäder och därmed 
enbart visat på där rådande förhållanden. En undersökning som i ett 
inledande skede har inspirerat mig till val av angreppssätt och teman är 
studien Delaktighet är att vara en del av det hela Hur ungdomar med 
utländsk bakgrund upplever sin delaktighet i samhället 
(Integrationsverket 2004). Undersökningen genomfördes bland unga 
vuxna med utländsk bakgrund i Stockholm med omnejd och baserades 

                                                           
4 Jag har tvekat mellan att kalla min grupp ungdomar alternativt unga vuxna. Att jag har 
med en sjuttonåring skulle tala för att jag nyttjar begreppet ungdomar, men mot 
bakgrund av att 11 av mina 17 informanter är tjugo år och äldre ger beteckningen unga 
vuxna, vad jag bedömer en mer rättvisande beteckning. 
5 I ovan använda kommungruppsindelning benämns landets 3 kommuner med en 
folkmängd som överstiger 200 000 invånare, (Stockholm, Göteborg och Malmö), för 
storstad. 



1. Positioner 

 17 

på intervjuer om deras upplevelser av delaktighet. Kort sagt kunde tre 
faktorer identifieras i Stockholmsundersökningens resultat: 
diskrimineringens utsorterande praktik, marginaliseringens effekter och 
främlingsfientligheten. I takt med att jag utvecklade och genomförde den 
egna studien kom Stockholmsstudien allt mer att bli perifer i mitt arbete 
och framstår nu som en initial inspirationskälla och inte mer. 

Informantgruppen i den studie som ligger till grund för avhandlingen 
är en ytterst heterogen grupp och det är min utgångspunkt. Urvalet är 
baserat på grupperingen studerande, arbetssökande och 
förvärvsarbetande samt lång eller kort vistelse i Sverige. Ett antal 
informanters beskrivningar och erfarenheter utgör den empiri på vilken 
jag grundar min analys. Resultaten säger alltså något om de i studien 
undersöktas upplevelse av socialt medborgarskap och sociala delaktighet, 
samt de strukturer som ramar in deras upplevelser. Min förhoppning är 
att dessa kan utgöra utgångspunkter för kommande studier, egna och 
andras.  
Syfte och frågeställningar 
Avhandlingen behandlar ett subjektivt socialt medborgarskap med fokus 
på social delaktighet i samhället hos unga kvinnor och män med utländsk 
bakgrund. Syftet är att undersöka hur skilda erfarenheter av 
förutsättningar för social delaktighet artikuleras och hur dessa kommer 
till uttryck som aspekter av ett subjektivt socialt medborgarskap. Den 
centrala forskningsfrågan är hur vardagslivets sociala medborgarskap 
kommer till uttryck i meningen hur människor förstår sina sociala 
rättigheter och skyldigheter, skapar möjligheter och bemästrar hinder för 
social delaktighet.  

De frågeställningar som har väglett mig är: 
 Vilka möjligheter och begränsningar upplever de unga kvinnorna och 

männen med utländsk bakgrund i sitt sociala medborgarskap i fråga om 
boende, utbildning, arbete, fritid och politik? 
 Hur beskriver dessa unga kvinnor och män sin egen sociala 

delaktighet i samhället?  

Undersökningen är etniskt gruppspecifik på så sätt att inga etniska 
svenskar ingår i undersökningen. De unga vuxnas sociala delaktighet 
analyseras och tolkas med inriktning på den samverkande betydelsen av 
etnicitet, kön, ålder, civilstånd samt vistelsetid i Sverige. Den analytiska 
framställningen bygger på två porträttlinjer där kön presenteras som 
differentieringsvariabel. 
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Invandringens omfattning i Sverige och svensk 
integrationspolitik  
Sverige är det enda land i Europa där lagar och regler kan sägas vara 
gynnsamma för integration, det framkommer i en europeisk 
integrationspolitisk jämförelse (Niessen 2007). 

I detta avsnitt beskriver jag den nuvarande svenska integrations-
politikens övergripande innehåll och framväxt. Detta ramar in de 
förhållanden som min grupp möter i det svenska samhället. Jag 
kommenterar också det inledande påståendet ovan. 

På några få decennier har Sveriges befolkningssammansättning 
förändrats i riktning mot ett alltmer etniskt heterogent samhälle. I dagens 
Sverige lever människor med erfarenheter och traditioner från skilda 
länder och kulturer. Många medborgare känner tillhörighet till någon 
etnisk minoritetsgrupp. Enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar är 
12,2 procent av Sveriges befolkning födda i något annat land än Sverige 
(MIS 2002). Denna andel beräknas öka och prognosen för år 2014 är 
14,5 procent och år 2050 antas Sveriges befolkning bestå till 18 procent 
av utrikes födda medborgare (MIS 2002). Till detta kommer den del av 
gruppen medborgare med utländsk bakgrund som själva är födda i 
Sverige men vars båda föräldrar är födda utomlands. Även denna andel 
av befolkningen beräknas öka framöver (MIS 2002). Fortsättningsvis 
används begreppet utländsk bakgrund i meningen personer som 
antingen själva är utrikesfödda alternativt vars båda föräldrar är födda i 
ett annat land än Sverige.6   

Expansionen av svensk invandring har medfört att invandringens 
omfattning idag är proportionerligt sett jämförbar med den i USA och 
Tyskland och jämförelsevis högre än i övriga nordiska länder, Frankrike, 
Storbritannien och Nederländerna (OECD 2005). Sverige är i likhet med 
andra europeiska länder, ett växande mångetniskt samhälle. Mångetniskt 
samhälle används i denna text i betydelsen av ett samhälle som bygger på 
folkets mångfald och där människors lika rättigheter och möjligheter 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund främjas och ligger till grund för 
samhällsutvecklingen. En sådan förståelse ligger i linje med det Westin 
m.fl. benämner en normativ tolkning enligt vilken assimilation aldrig kan 
vara förenligt med integrationspolitik och mångkulturella samhällen 
(Westin 1999). 

En kraftfullt förändrad befolkningsstruktur i Sverige med en stor 
andel människor med olika etnisk och nationell bakgrund medförde en 
förändrad utgångspunkt för generell svensk politik inom området . Detta 
                                                           
6 Definitionen används i enlighet med Statistiska Centralbyråns, SCB:s definition 
(Meddelande i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik, MiS 2002:3). 
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betonades av regeringen i dess proposition Sverige, framtiden och mångfalden 
från invandrarpolitik till integrationspolitik (Regeringsproposition 1997) som 
låg till grund för riksdagens beslut år 1997 om den svenska 
integrationspolitiken.  Integrationspolitiken är en del av den svenska 
migrationspolitiken.  

Riksdagen beslutade 1996 om principerna för ”svensk migrationspolitik i 
globalt perspektiv”. Politiken ska bygga på en helhetssyn och omfatta 
flykting-, invandrings-, invandrar- och återvändarpolitik samt innefattas i 
utrikes-, säkerhets-, handels- och biståndspolitiken (Westin 1999:95). 

Fram till 1968 användes benämningen utlänningspolitik, vilken främst 
avsåg det som idag kallas invandringspolitik, det vill säga reglering av 
immigrationsfrågor (Westin 1999). Vid nämnda tidpunkt breddades 
invandringspolitiken från att främst ha gällt frågor om människors 
migrationsvillkor till och från Sverige.  

Invandrarpolitikens ansvarsområde kom nu också att gälla 
människors faktiska livsvillkor i Sverige. Invandrarpolitikens målsättning 
var att invandrare skulle anpassa sig till ett i huvudsak etniskt homogent 
samhälle. Det var tänkt skulle ske genom assimilering i det svenska 
samhället. Med assimilation avsågs i detta sammanhang immigranters 
ensidiga anpassning i form av likriktning, till majoritetssamhället på både 
individ och gruppnivå. Föreställningen om denna anpassningsprocess 
inbegrep inte någon motsvarande förändring från det mottagande 
samhället. Ett yttersta mått på immigranters assimilation är när äktenskap 
utanför den egna gruppen sker i stor utsträckning (Westin 1999). Den 
politiska diskurs som var tongivande grundades alltså på idén om den 
enskilda individens förändring i riktning mot kulturell likhet med det 
befintliga samhället.  

Den förda invandrarpolitiken och tanken om assimilation kom 
emellertid att i ökad utsträckning att ifrågasättas, och framstod som mer 
och mer orimlig, i takt med att antalet immigranter ökade och kulturell 
mångfald blev en realitet. Mot bakgrund av detta utformades nya 
politiska principer. Året efter att den svenska invandringen började 
regleras, vilket skedde från och med år 1967, tillsattes en 
invandrarutredning som arbetade fram ett förslag på nya 
invandrarpolitiska mål. Sveriges formella invandrarpolitik fastställdes av 
riksdagen år 1975. Målen finns sammanfattade i jämlikhetsmålet (samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra), valfrihetsmålet 
(valfrihet att bevara ursprunglig kulturell identitet) och samverkansmålet 
(ömsesidig samverkan mellan majoritets- och minoritetsbefolkning, 
möjlighet till politisk och kulturell aktivitet) (Kulturdepartementet 1994).  
När de invandrarpolitiska målen fastställdes rådde också en politisk 



Socialt medborgarskap och social delaktighet 

 20 

enighet kring dem. Den dåvarande regeringen talade visserligen om en 
långsiktig invandrarpolitik, inom ramen för den generella 
välfärdspolitiken, men framhöll också att den skulle kunna kompletteras 
med säråtgärder för invandrare. De invandrarpolitiska målen måste 
emellertid sägas vara knutna till arbetsmarknadssituationen i landet. Vid 
lågkonjunktur och hög arbetslöshet menade regeringen att det var det 
svårt att förhindra att invandrare hade sämre sociala livsvillkor än övriga 
delar av befolkningen. Det är inte svårt att betrakta detta som en politisk 
acceptans för att arbetsmarknaden konstruerar en första och andra 
rangens medborgare, de med ett fullvärdigt och de med ett begränsat 
socialt medborgarskap.  

Den omvärdering som skedde i samband med den integrationspolitik 
som blev det politiska manifest som ersatte tidigare invandrarpolitik, 
kom att växa fram som en politisk nödvändighet. Mot bakgrund av 
främst tre faktorer, 1990-talets lågkonjunktur med hög arbetslöshet, en 
betydande sämre socioekonomisk situation för landets medborgare med 
utländsk bakgrund i jämförelse med befolkningen i övrigt och en 
tilltagande diskriminering och rasism, restes krav på en förändrad 
formulering och inriktning av politiken inom området.  

Innebörden i de tidigare målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan 
återfinns också i den senare uttalade integrationspolitiken. En viktig 
principiell skillnad är dock att 1997 års integrationspolitik utgår ifrån en 
samhällssyn vilken implicerar att det gemensamma samhället ska byggas 
med mångfalden som utgångspunkt och grund. Det betyder att den 
politiska viljeinriktningen inte längre är att fokusera enskilda invandrares 
och invandrargruppers anpassning till ett antaget etniskt och kulturellt 
homogent (svenskt) samhälle. Istället förutsätts att det i 
samhällsutvecklingen, inte minst på det strukturella planet, sker en 
omprövning och förändring i förhållande till alla medborgare oavsett 
etnisk bakgrund. I den nya integrationspolitiken betonas samhällets 
ansvar för att integrera etniska grupper. Det var också i detta 
sammanhang som begreppet integrering och integration formellt först 
fördes in i den politiska debatten.  

Integration uppfattades som en möjlighet för etniska minoritetsgrupper att 
bevara sin kulturella särprägel samtidigt som de inlemmas i 
majoritetssamhällets ekonomi, produktion, resursfördelning, politik och styre 
(Westin 1999). 
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Det uttalade målet för integrationspolitiken är, lika rättigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund och en 
samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund präglad av 
”ömsesidig respekt och tolerans där alla ska vara delaktiga och 
medansvariga” (Prop. 1997/98:16).  

Borevi menar att medborgare med migrationsbakgrund alltmer 
omfattas av motsvarande sociala rättigheter som majoritetsbefolkningen. 
Utvecklingen i de västeuropeiska länder som präglas av ett mångetniskt 
samhälle genom migration, har lett till att grupper av medborgare bor i 
landet utan att ha landets nationella medborgarskap. När det gäller i 
vilken utsträckning de sociala rättigheterna omfattar medborgare med 
och utan nationellt medborgarskap tenderar skillnaden minska. 
Förhållandet ser dock olika ut i olika länder. I Sverige till exempel krävs 
inte ett nationellt medborgarskap utan här kvalificerar ett permanent 
uppehållstillstånd formellt för sociala rättigheter (Borevi 2002:20).  
Borevi diskuterar statens roll i att främja en mångkulturell 
samhällsgemenskap där medborgare kan känna delaktighet och 
samhörighet. Hon lyfter fram betydelsen av att människor ”får tillgång 
till vissa grundläggande resurser som värdesätts i det samhälle där de 
bor” (ibid s. 50).  

Det integrationspolitiska arbetet skulle fokusera individers möjlighet 
till egen försörjning och delaktighet i samhället. Det skulle därtill 

värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns 
lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism (Regeringens proposition 1997/98:16). 

De välformulerade intentionerna tjänar emellertid idag inte som en god 
beskrivning av verkligheten. Jag kommer att visa att individer med 
utländsk bakgrunds upplevelse av delaktighet i det svenska samhället på 
många punkter är bristfälliga. Detta framträder också vid analyser av 
deras faktiska levnadsvillkor. 

Utrikes födda som grupp har sämre resurser och livsvillkor än 
befolkningen i övrigt. De finns överrepresenterade i samtliga kategorier, 
gällande bristande individuella resurser. Det gäller hälsa, psykiskt 
välbefinnande, sysselsättning, inkomster, social förankring och politiska 
resurser. En anhopning av ofärd, bristande välfärdsresurser inom flera 
områden samtidigt, är särskilt utmärkande för denna grupp medborgare 
(SOU 2001:79). För unga personer är till exempel bristande psykiskt 
välbefinnande och hög arbetslöshet vanliga välfärdsproblem vilket 
beskrivs som oroväckande då de långsiktiga konsekvenserna inte är 
kända. Det är samtidigt två områden, psykiatrin och arbetsmarknaden 
som brottas med stora och svårlösta problem. Det som gör situationen 
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ytterligare problematisk, är att föräldrars livssituation som präglas av 
socialt utanförskap påverkar ungdomars livsvillkor, erfarenheter och 
kontext. Mot bakgrund av detta ökar betydelsen av att fokusera 
ungdomars positionering i samhället med avseende på upplevelse av 
sociala delaktighet, tillgänglighet, tillhörighet och etnicitet. Ungdomar 
generellt har haft en sämre utveckling av inkomster och ekonomiska 
resurser under 1990-talet än grupper i högre åldrar (SOU 2001:79). 
Livsvillkoren för ungdomar med utländsk bakgrund utmärks således av 
utsatthet på flera plan. De områden som här speciellt betraktas är 
boende, utbildning, arbete, fritid och politik.  

Sammantaget torde det framgå att det inledande citatet framstår som 
en skönmålning när man betraktar livsvillkoren för ungdomar med 
utländsk bakgrund. Politiska intentioner är för det första inte samma sak 
som egentliga livsvillkor, det substantiella skiljer sig från det formella. 
Vidare är det en sak hur det faktiskt ser ut och en annan hur 
upplevelserna kring detta är. Samtidigt som det finns en förbindelse 
mellan faktiska förhållanden och den egna tolkningen av dessa, så är 
detta inte något som undersöks i avhandlingen.  
Fortsatt framställning  
Denna licentiatavhandling behandlar ett subjektivt socialt 
medborgarskap med fokus på social delaktighet i samhället hos unga 
kvinnor och män med utländsk bakgrund. Inledningsvis har jag i kapitel 
1 introducerat forskningsuppgiften och redogjort för mina 
utgångspunkter, studiens syfte och frågeställningar. I följande kapitel 2 
beskriver jag mina metodologiska utgångspunkter, metod för det 
empiriska tillvägagångssättet, tankar kring kunskapsanspråk på studien 
och forskningsetiska reflektioner och överväganden. Härpå följer i 
kapitel 3 en genomgång av de teoretiska referensramarna vilka bygger på  
social medborgarskapsteori så som den beskrevs av T. H. Marshall 
(1950) och vidareutvecklades av T. Bottomores (1992) och R. Lister 
(1997, 2003). Den senare blev central för min egen tolkning och analys i 
avhandlingsarbetet. Kapitel 4 är det avsnitt där jag redogör för de i 
avhandlingen centrala operationella begreppen social delaktighet som 
materiell och immateriell dimension och etnisk diskriminering. Här 
relaterar jag även till andra studier inom området unga, etnicitet och kön. De 
tjänar som en orientering om tidigare forskning inom det fält som ligger 
nära det i vilken min egen studie är genomförd. Kapitel 5 är den del i 
avhandlingen där det empiriska materialet presenteras och analyseras. 
Den analytiska framställningen bygger på två porträttlinjer där kön 
presenteras som differentieringsvariabel, de presenteras var för sig på ett 
likartat sätt. De två porträttlinjerna, en kvinnlig och en manlig, 
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presenteras i syfte att ge en varierad bild av de ungas erfarenhet och 
upplevelse av social delaktighet i samhället, kopplat till socialt 
medborgarskap och etnicitet. I kapitel 6 som är den sista delen i 
avhandlingen gör jag en jämförelse mellan likheter och skillnader mellan 
de unga kvinnorna och männen vad gäller deras subjektiva erfarenheter 
och upplevelser av socialt medborgarskap och social delaktighet. 
Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras studiens resultat och 
slutledningar.  
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2. Metod, material och genomförande 
I detta kapitel redogör jag inledningsvis för mina metodologiska 
utgångspunkter för studien. Därpå diskuterar jag urvalsprocessen och det 
slutliga urvalet för de intervjuer som studien bygger på. Intervjuernas 
genomförande och kvalitativa intervjuer som metod samt presentation av 
det empiriska materialet tydliggörs och diskuteras. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring kunskapsanspråk och forskningsetiska reflektioner 
och överväganden. 
Metodologiska utgångspunkter 
Den här beskrivna studien innehåller deduktiva men också induktiva 
delar. Den är deduktiv till följd av att en teoretisk ram har konstruerats 
innan materialinsamlingen påbörjades. Teoretiska resonemang ligger till 
grund för hur socialt medborgarskap relateras till upplevelser av social 
delaktighet (se kapitel 3). Den teoretiska ramen ligger också till grund för 
teman och frågeställningar som riktades till empirin och är en 
utgångspunkt för intervjuguiden. Mitt tillvägagångssätt har också varit 
induktivt till följd av att jag sökt efter mönster i det insamlade materialet, 
mönster som framförallt blev analytiskt intressanta i relation till kön som 
social kategori. Studien har här en explorativ ansats med syfte att nå en 
bred insikt och helhetsförståelse (Halvorsen & Andersson 1992).  

Den metodologiska ansatsen präglas alltså av ett abduktivt 
förhållningssätt. Abduktion som metod kan beskrivas som att kombinera 
deduktionens tolkande i relation till specifika teoretiskt motiverade 
teman med ytterligare fortsatta iakttagelser av vad som kommer till 
uttryck i empirin: Den innebär en forskningsprocess i vilken såväl det 
teoretiska resonemanget, som det empiriska underlaget utvecklas. I 
abduktionen sker alltså en växelverkan mellan teori och empiri, där teori 
dels stödjer empiri men också fungerar som stöd för att finna mönster 
som öppnar för en fördjupad förståelse (Chalmers 1994, Alvesson & 
Sköldberg 1994). Empirin är redan tolkad eller teoriladdad vid ett 
abduktivt tillvägagångssätt (Alvesson & Sköldberg 1994:45 figur 1.1) på 
så vis att teorin blir både ingången till och reflektion över empirin. I mitt 
tillvägagångssätt har därför ingått att snäva in de teoretiska 
utgångspunkterna som har en stor spännvidd, i relation till vad som är 
intressant för min analys. Ett exempel på detta är att vissa teoretiska 
resonemang som utvecklats av R. Lister (1997, 2003) i relationen till 
begreppet social medborgarskap visat sig speciellt intressanta att fokusera 
på både teoretiskt och empiriskt. Jag syftar då på diskussionen om 
subjektivt socialt medborgarskap. Det handlar om medborgares agerande 
i vardagen på skilda sociala arenor, som strategi för att kvalificera sig för 
sociala rättigheter och skyldigheter, och det levda medborgarskapet 
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betraktat med utgångspunkt från olika kategoriers samvarierande 
betydelse.  
Urvalsprocessens utgångspunkter 
Jag har haft för avsikt att undersöka erfarenheter av socialt 
medborgarskap och upplevelser av social delaktighet bland unga vuxna 
med utländsk bakgrund i en medelstor svensk stad. Utländsk bakgrund 
har definierats inledningsvis i avhandlingen. Forskningsuppgiften syftar 
till att belysa detta område från en bred definition av utländsk bakgrund. 
På så sätt har inte någon specifik etnisk tillhörighet stått i fokus i 
urvalsprocessen. Istället har jag eftersträvat en blandad etnisk bakgrund i 
en grupp av unga vuxna med det gemensamma att de har utländsk 
bakgrund. I gruppen inbegrips följaktligen inte etniskt svenska unga 
kvinnor och män. I min förståelse av unga vuxna med utländsk bakgrund 
som grupp är det med utgångspunkt från att det handlar om en 
heterogen grupp med individuella likheter och skillnader, vad det gäller 
etnisk bakgrund men också ekonomiska, sociala, kulturella, utbildnings-, 
arbetsmarknads- och boendeförhållanden. 

När jag här går in på min urvalsprocess, inleder jag med att presentera 
den pilotstudie jag genomförde. Den var till för att testa intervjuguiden 
och för att i någon mån leda till att jag skulle få kontakt med informanter 
till mitt intervjuarbete.  
Pilotstudien och den konkreta urvalsprocessen 
Materialinsamlingen, i form av intervjuer, inleddes med en pilotstudie, 
baserad på en studentgrupps arbete under december månad 2004. 
Genom pilotstudien ville jag låta pröva intervjuguiden och dess teman 
och dessutom såg jag möjligheten att komma i kontakt med informanter 
till min egen studie. Pilotstudien hade dessvärre inte den kraft jag hade 
tänkt mig, det var ett alltför komplicerat område för studenterna att ställa 
frågor kring. Inte heller mina förväntningar på att få kontakt med 
informanter för vidare intervjuer, infriades i någon högre utsträckning. 
Slutligen medverkade en av informanterna i själva studien. Den 
informanten förmedlade sen i sin tur vidare kontakt till ytterligare några 
informanter i studien.  

Nästa steg i att söka informanter blev att jag vände mig till 
myndigheter, organisationer, politiker, större arbetsplatser, 
gymnasieskolor och den kommunala vuxenutbildningen för att nå 
kontaktpersoner som utifrån kriterierna för urvalet, kvinnor och män i 
åldersgruppen sjutton till tjugosex år och sysselsättningskategorierna 
studerande, arbetssökande alternativt förvärvsarbetande, skulle hjälpa 
mig att nå informanter. Informanterna har sedan valts ut och tillfrågats 
av tjänstemän på arbetsförmedlingen, lärare, politiker, egna kontakter 
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och kamrater till informanterna själva. Den senare kontaktvägen, den så 
kallade snöbollsmetoden (Denscombe 2000, Larsson et al. 2005) där 
rekrytering sker genom att en person inom ramen för sitt sociala nätverk 
förmedlar vidare kontakt för intervjustudien har således kommit till 
användning vid några tillfällen. Denna blandning av kontaktvägar är 
avsedd att motverka en snedvridning av informanter som skulle kunna 
leda till en homogen och insnävad bild. En risk med att till exempel 
enbart utgå från snöbollsmetoden, kan vara att valet av den person som 
initialt förmedlar kontakter med respondenter blir avgörande för vilka 
som kommer att medverka i intervjuerna. Det kan leda till att samtliga 
respondenter ingår i samma sociala nätverk. I mitt arbete vore detta 
olyckligt då faktorer med anknytning till sociala nätverk är av viss 
betydelsefulla i studien. 

Bland de ursprungliga urvalskriterierna var som nämnts kvinnor och 
män i åldersgruppen sjutton till tjugosex år. Den exakta 
könsfördelningen var däremot inte fastställd i förväg. Under 
materialinsamlingen såg jag i det empiriska materialet ett mönster som 
har en könsdimension. Det framstod därmed som alltmer värdefullt med 
en jämn fördelning mellan könen, vilket efterhand blev min målsättning 
för det slutliga urvalet. Initialt tillfrågades kvinnor och män i 
motsvarande utsträckning men betydligt fler män än kvinnor avböjde att 
medverka i studien. Jag tillfrågade av den anledningen fler män om deras 
medverkan, men sammantaget har det varit mer problematiskt att få 
manliga informanter än kvinnliga att medverka. Det är det primära skälet 
till obalansen i det slutliga urvalet vad det gäller könsfördelning.  
Precisering av mitt slutgiltiga urval 
Urvalsgruppen i denna avhandling bestod slutligen av unga kvinnor och 
män med utländsk och olika etnisk bakgrund i en lokal kontext, en 
medelstor svensk stad. Jag har intervjuat sjutton personer, elva kvinnor 
och sex män utifrån en variation av variablerna ålder, kön, civilstånd, 
kortare respektive längre tids vistelse i Sverige. Med kortare tids vistelse 
avses sex år eller mindre. Informanterna befinner sig i åldersspannet 
sjutton till tjugosex år. I analysen har jag senare gjort ytterligare en 
indelning av informanterna, de yngre avseende sjutton till och med 
nitton år och de äldre avseende tjugo till och med tjugosex år. 

Utöver ålder och kön var som nämnts de tre grupperingarna: 
studerande, arbetssökande och förvärvsarbetande urvalskriterier. Under 
intervjuarbetet visade det sig att flera unga kvinnor och män ingick i mer 
än en av dessa grupperingar. Det fanns de som både studerade och sökte 
arbete och de som studerade och även deltidsarbetade. Grupperingen 
fick därmed en betydelse av att beskriva upplevelser av socialt 
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medborgarskap och social delaktighet från de specifika situationerna som 
gruppindelningen syftade till. Samtidigt gav den en bild av erfarenheter 
och upplevelser från flera parallella livssituationer. 

Informanterna skiljer sig åt på motsvarande sätt som 
samhällsmedborgare generellt gör, det vill säga de lever under olika 
förhållanden vad det gäller exempelvis ekonomiska förutsättningar, social 
position, kultur och tradition, arbetsmarknadsanknytning, hälsa och 
utbildningsmöjligheter. De unga vuxna i studien har det gemensamt, att 
de med en etnisk minoritetsbakgrund som en av flera möjliga 
identifikationsformer, är i färd med att som ung vuxen forma en 
identitet. I den processen finner de möjligen att etnicitetsfaktorn har 
fortsatt betydelse och också antar nya former i det sammanhang de nu 
befinner sig i (Røgilds 1995). En annan gemensam faktor är att 
urvalsgruppen bor i en svensk medelstor stad. Livet i en stad av denna 
storlek skiljer sig från storstadslivet. Detta förhållande skapar möjligen 
särskilda förutsättningar för ungas sociala delaktighet i samhället. Urvalet 
utgörs av en bred grupp med avseende på etnisk bakgrund för att 
reflektera den aktuella stadens befolkningssammansättning när det gäller 
unga medborgare med utländsk bakgrund.  

Gruppen unga medborgare med utländsk bakgrund, i åldrarna sexton 
till tjugofem år, utgör 26 % av Sveriges samtliga unga i denna 
åldersgrupp. I storstadsregionerna är dock andelen högre, 40 % 
(Integrationsverket 2004:211). Kategorin unga med utländsk bakgrund 
utgör därmed en stor andel av åldersgruppen, vilket aktualiserar 
betydelsen av hur denna grupp upplever social delaktighet och det 
faktiska sociala medborgarskapet.  
Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna har genomförts på olika platser så som arbetsförmedlingens 
kontor, gymnasieskolor, kommunala vuxengymnasiet, stadsbiblioteket 
samt på stadens högskola. Jag har själv lämnat information om studiens 
syfte och uppläggning genom ett informationsbrev till de tänkta 
respondenterna och fått samtycke till medverkan, per telefon eller vid ett 
personligt möte. Vid samtycke bestämde vi också tid och plats för 
intervjuns genomförande. (Informationsbrev se bilaga 1). Vid 
intervjutillfället har jag inledningsvis upprepat den information som 
tidigare hade lämnats i informationsbrevet, frågat om det fanns något 
som intervjupersonen ville fråga om. Jag har bett om ett skriftligt 
samtycke till medverkan i studien och inför intervjun upprepat att 
deltagandet skedde på frivillig basis och att informanten kunde avstå från 
att svara på frågor eller helt avbryta intervjun utan att det skulle medföra 
negativa konsekvenser för henne eller honom.  
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Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer. De har 
fokuserat delaktighet avseende följande teman: boende, utbildning, 
arbete, fritid och politik med viss variation beroende på om informanten 
har ingått i gruppen studerande, arbetssökande eller förvärvsarbetande. 
Jag har under intervjuerna ställt kompletterande följdfrågor och 
uppföljningsfrågor. Intervjuguide med teman och frågor bifogas som 
bilaga (2). I takt med att intervjuerna genomfördes utvecklade jag 
frågorna med utgångspunkt från vad som kommit fram vid tidigare 
intervjutillfällen, till exempel frågor om transnationella sociala relationers 
betydelse för upplevelser av social delaktighet. Vissa intervjusituationer 
har lett till nära och djupgående samtal medan andra har haft lägre grad 
av resonerande samtal och mer av karaktären frågor och svar.  

Intervjuerna varade i genomsnitt i 60 minuter, med en variation 
mellan 40 och 90 minuter. De har huvudsakligen spelats in på band och 
ic-recorder och därefter transkriberats. Två intervjuer har istället 
nedtecknats. Inga intervjuer innehåller namn på informanten och 
samtliga band och cd-skivor med inspelade intervjuer är endast 
numrerade, inte namnmärkta. Intervjuerna har kodats med löpande 
numrering vid inspelningstillfället. Inget av det förvarade materialet går 
därmed att härleda till enskilda individer.  
Kvalitativa intervjuer som metod 
Metoden i studien baseras, som redan nämnts på teorigrundade 
tematiserade intervjuer med unga vuxna med olika etnisk bakgrund. 
Intervjuernas teman grupperades runt nivåerna struktur-, grupp- och 
individnivå, för att belysa delaktighet på dessa nivåer. I fokus för studien 
står delaktighet som subjektiv upplevelse. Att söka fånga detta fenomen 
kräver ett subtilt tillvägagångssätt vilket styr valet mot en kvalitativ 
ansats. Avsikten är att utgå från informanternas perspektiv och 
berättelser för att eftersträva en öppen och mångtydig empiri, kriterier 
som Alvesson & Sköldberg menar är centrala för den kvalitativa 
forskningstraditionen och kvalitativa metoder (Alvesson & Sköldberg 
1994).  

Jag vill belysa några metodologiska reflektioner kring för- och 
nackdelar med att göra en studie med utgångspunkt i intervjuer. Fördelen 
med intervjuer som blir personliga och öppna på så sätt att de liknar 
formen av ett samtal, är att det ger forskaren möjlighet att förklara 
intentionerna med studien, att ställa uppföljnings- och 
fördjupningsfrågor och att undanröja eventuella missförstånd. Svagheten 
i en intervjusituation är den ständigt närvarande risken för att frågornas 
utformning påverkar respondenternas svar, som man frågar får man svar. 
Inom ett forskningsområde som detta, där begrepp som integration, 
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etnicitet, jämlikhet och delaktighet är centrala, är risken för att få 
anpassade och politiskt korrekta svar alltid närvarande (Knocke 2004). I 
den intervjustudie som jag har gjort finns områden som kan inbjuda till 
att ge politiskt korrekta svar. Den fråga som jag främst har funderat över 
är om de unga kvinnorna och männen som ingår i studien, ger en bild av 
hur de ser på socialt ansvar och delaktighet som de tror att jag förväntar 
mig att få höra. Det finns här en risk att de blandar ihop det som skulle 
kunna vara en ideal medborgare, den gode medborgaren, med en känsla för 
vad som är rätt och gott, det vill säga vad de eftersträvar att göra med 
vad de faktiskt gör. Vid de tillfällen då jag kände mig osäker på om 
informanten relaterade till en idealiserad bild av sina erfarenheter, 
återkom jag senare till motsvarande frågor. Frågetecken rätades på så sätt 
ut men vissa motsägelser kvarstår, mellan uttalade ideal och ambitioner 
och vad som faktiskt kommer till uttryck. Trots att mina intervjusvar 
pekar i en viss riktning som motsäger att informanterna ger en 
idealiserad bild, så kan jag naturligtvis inte hävda att det inte i något fall 
förhåller sig så. Det jag här kan göra är att beskriva den bild av vad de 
skulle vilja göra även om det inte stämmer med vad de gör. Det är 
således inte säkert att jag får veta sanningen, men däremot den bild som de 
vill förmedla av sitt faktiska handlande. 

Andra svagheter med att göra intervjuer kan vara den ständigt 
närvarande utmaningen avseende svårigheten att skapa förtroende hos 
informanterna, att bemöta informanterna så att de verkligen vill samtala 
om det som intervjun syftar till att belysa. Här har jag haft stor 
användning av att vara väl förberedd inför intervjuarbetet. Jag har också 
kunnat lita till min erfarenhet av att möta och samtala med människor i 
skilda situationer. Det som jag bedömer var det allra mest värdefulla för 
att hantera utmaningen att skapa en förtroendefull relation mellan mig 
som intervjuare och dem jag intervjuade, har varit mitt personliga och 
uppriktiga intresse för att lyssna till vad de har haft att säga.  
Presentation och analys av empirin 
Porträtt och idealtyper är speciella metoder för både presentation och 
analys av empiri (Widerberg 2002). Porträtt innebär att en verklig 
situation sätts i ett sammanhang, informantens livssituation. Med denna 
utgångspunkt belyses det som har relevans för de teman som diskuteras. 
Idealtyper å andra sidan innebär att man konstruerar en renodlad 
framställning som bygger på det som är specifikt och utmärkande för de 
centrala temana i materialet. Genom att välja porträttmetoden framför 
idealtyper, vill jag visa hur de verkligheter som informanterna har 
beskrivit, ser ut i sin komplexitet. Skulle jag ha konstruerat idealtyper 
kunde presentationen ha blivit en alltför enkel bild av verkligheten. I 
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porträttformen ges en grund för läsaren att själv uppfatta hur det faktiskt 
ser ut. 

I presentationen och analysen av studiens empiri har jag använt två 
porträttlinjer, en kvinnlig och en manlig. Ett genusperspektiv med en 
uppdelning i kvinnor och män var inte min ursprungliga utgångspunkt 
för presentation och analys av empirin. De mönster av en 
könsdimension som har visat sig i det empiriska materialet gör dock att 
jag har valt att göra en gruppering av kvinnor och män och låtit kön 
utgöra en analyskategori. Jag gör det mot bakgrund av diskussionen om 
kön och socialt medborgarskap (Lister 1997, 2003, Marshall 1950). Jag 
har särskilt tagit fasta på det som R. Lister synliggör när det gäller 
skillnaden mellan könen och socialt medborgarskap (Lister 1997, 2003). 
Genom porträttformen har jag funnit en väg för att uttrycka 
sammanhang och helheter som kan gå förlorade i en strikt tematisk 
presentation och analys. De två porträttlinjerna presenteras i syfte att ge 
en varierad bild av de ungas erfarenhet och upplevelse av delaktighet i 
samhället, kopplat till etnicitet och socialt medborgarskap. 
Porträttbeskrivningarna erbjuder en möjlighet att med närhet till 
informanternas berättelser, samla viktiga teman och specifika uttryck i en 
så varierande empiri som intervjuerna i studien visar. Inspirerad av Karin 
Widerberg (2002) har jag utvecklat ett sätt, att inom ramen för varje 
porträttlinje presentera tre informanters berättelser. Varje berättelse 
beskriver informantens erfarenheter av sociala rättigheter och 
skyldigheter samt upplevelse av social delaktighet. På så sätt har det varit 
möjligt att belysa variationer och likheter mellan informanternas 
upplevelse av socialt medborgarskap och social delaktighet. Efter varje 
porträttlinje med presentationer av de tre unga kvinnorna i det första och 
de tre unga männen i det andra, följer fördjupade kommentarer och 
analys av empirin. De tre kvinnornas berättelser analyseras med koppling 
till vad som har framkommit i intervjuerna med de övriga kvinnliga 
informanterna. På motsvarande sätt analyseras den manliga porträttlinjen 
med tre unga männen i relation till de övriga manliga informanterna. 
Avslutningsvis i kapitel sex presenteras vad som har framkommit i 
materialet avseende likheter och skillnader mellan unga kvinnor och män 
med utländsk bakgrund. Här tolkas resultatet genom en könsdimension 
som samvarierande kategori med etnicitet, ålder, civilstånd och vistelsetid 
i Sverige. Resultatet betraktas på de tre nivåerna: individ- och gruppnivå 
samt strukturell nivå. 

Det subjektiva sociala medborgarskapet har under projektets gång 
vuxit fram som centralt för avhandlingen och tjänar som ett analysraster. 
Jag förstår subjektivt socialt medborgarskap som en process där 
medborgare agerar och är delaktiga såväl inom den privata som inom 
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den offentliga sfären. En förskjutning har skett under senare års 
forskning om socialt medborgarskap. Genom att utveckla förståelsen av 
flera faktorers samverkande betydelse vad det gäller rum där agerandet 
för det levda medborgarskapet utspelas, har en subjektiv dimension av 
socialt medborgarskap fått en ökad uppmärksamhet (Lister 2007). Det 
levda medborgarskapet förstås som olika gruppers kulturella, sociala och 
politiska praxis i vardagen (Lister 2007). 

Informanternas upplevelse av socialt medborgarskap artikuleras i hög 
grad i termer av agerande och delaktighet inom det sociala livets skilda 
områden. I analysen har jag låtit mig inspireras av den studie som är 
gjord i Leicester i England av R. Lister, N. Smith, S. Middleton och L. 
Cox (Lister 2003b) Young people talk about citizenship: empirical perspectives on 
theoretical and political debates. Studiens resultat ger en bild av hur de unga 
individerna i studien talar om vardagslivets sociala medborgarskap i 
meningen hur de förstår och skapar rättigheter och skyldigheter, 
tillhörighet och delaktighet och i vilken utsträckning socioekonomiska 
förhållanden påverkar medborgares livssituation (Lister 2003). Det 
subjektiva medborgarskapet samt den här nämnda studien diskuteras 
vidare i avhandlingens teoretiska avsnitt, kapitel tre. 

I det konkreta analysarbetet har jag läst igenom intervjuutskrifterna ett 
flertal gånger och lyssnat på inspelningarna vid upprepade tillfällen, i 
syfte att behålla sammanhanget ur vilket olika uttalanden är hämtade. Jag 
identifierade och kodade, det vill säga namngav, informanternas 
uttalanden om sociala rättigheter och skyldigheter och därtill social 
delaktighet. Dessa kodade uttalanden sammanställde jag i en skriftlig 
översikt vilket underlättade arbetet med att sammanföra de kodade 
uttalanden i teman som senare presenteras i analysen.  

Vid val av analysteman har jag haft som utgångspunkt att söka efter 
ett förfinat analysredskap. Jag har använt mig av två kompletterande 
tillvägagångssätt, ett teorinära och ett empirinära. Störst tyngd ligger i en 
teoretisk förankring. De teman som jag har valt är främst teoretiskt 
grundade och utgör centrala områden i T. H. Marshalls (1950), T. 
Bottomores (1992) och R. Listers (1997, 2003, 2007) sociala 
medborgarskapsdiskussion. Dessa teman är boende, utbildning, arbete, 
fritid och politik i kontexten av informanternas upplevelse av socialt 
medborgarskap och social delaktighet. Jag intar härigenom ett teorinära 
förhållningssätt. Genom att ta teorin till hjälp i analys och tolkning av det 
empiriska materialet, sker något utöver att det som sägs i intervjuerna, 
blir synligt. Det blir också möjligt att se det som inte sägs, vi ”får syn på 
tystnaden” (Widerberg 2002:145). Det är viktigt att analysera det faktiskt 
sagda tillsammans med det som inte uttalas. Här menar K. Widerberg 
(ibid), att teorin blir ett viktigt redskap. Detta kommer framför allt till 
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uttryck i studien genom att samma analysteman för kvinnor och män 
används. Detta trots att de kvinnliga och manliga informanternas 
berättelser inte genomgående ger motsvarande information vid handen. 
Det är tvärtom så att kvinnorna och männen talar om upplevelse av 
socialt medborgarskap och social delaktighet delvis på skilda sätt. Det 
innebär att alla inte säger något om allt. Det är här som jag försöker att få 
syn på tystnaden och förstå vad den säger.  

Intervjumaterialet i studien är rikt och allt som är värt att belysa har 
inte varit möjligt att fånga i de teoretiskt grundade temana. Här tänker 
jag på de ungas olika strategier för att leva ett liv där de upplever ett 
fullvärdigt socialt medborgarskap och social delaktighet. Mot bakgrund 
av detta har jag i analysen kombinerat de två tillvägagångssätten för val 
av analysteman, det teorinära med det empirinära. Tre teman är empiriskt 
grundade: transnationalism (känslan av tillhörighet och förankring över 
nationella gränser), retraditionalism (att söka sig tillbaka till olika uttryck 
för det etniska ursprunget) och revandikalism (att protestera mot 
missförhållanden och utsatthet genom att ställa krav på förändring 
(Ålund 1985).  

Med målet att förfina analysmetoden har jag valt att alternera mellan 
de olika förhållningssätten, ett tillvägagångssätt som har visat sig ha 
förtjänster (Widerberg 2002). En sådan kombination av att formulera 
teman hämtade dels från teori men också från empiri har i detta arbete 
varit fruktbart. I brytpunkten mellan de teoretiska och de empiriska 
temana har en könsdimension framträtt. 
Kunskapsanspråk  
Reliabilitiet och validitet är begrepp grundade i den positivistiska 
forskningstraditionen och flitigt använda inom forskningsmetoder med 
en kvantitativ ansats (Alvesson & Sköldberg 1994, Djurfeldt et al. 2003, 
Widerberg 2002). Reliabilitet, hur forskningen genomförs säger något om 
studiens tillförlitlighet medan validitet syftar på studiens trovärdighet i 
förhållande till teoretiska utgångspunkter och de frågor som man avser 
att undersöka (Djurfeldt et al. 2003). När vi kommer till en kvalitativ 
ansats inom forskningen blir det lätt något av en tungvrickningsövning 
att tala i dessa termer. Med en explorativ ansats till exempel, är det inte 
möjligt och inte heller av primärt intresse att tala om reliabilitet och 
objektivitet. Inte heller är det möjligt att i förväg säkert veta vad det 
undersökta fenomenets innebörd, i denna studie erfarenheter av socialt 
medborgarskap och social delaktighet, kommer att vara.  

Syftet är ju här inte att forskaren ska kunna vara utbytbar (reliabilitet) eller 
att det redan på förhand är bestämt vad man ska mäta (validitet)  
(Widerberg 2002:18). 
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Här redogör K. Widerberg (2002) för kunskapsanspråk som forskarens 
ansvar för tillförlitlighet och saklighet, vilka är mer relevanta för 
kvalitativa utgångspunkter i forskningen. Tillförlitligheten stärks genom 
en noggrann redogörelse för tillvägagångssätt och motivering till gjorda 
val genom hela forskningsprocessen. Sakligheten eller trovärdigheten, 
stärks av nyanserade redskap för att söka kunskap om frågan som står i 
fokus. Forskaren själv och informanterna i ett samspel är här viktiga 
subjektiva instrument i till exempel en intervjusituation. Intervjufrågorna 
och följsamheten i att anpassa dem efter den aktuella intervjusituationen, 
är av betydelse för kvalitén i forskningen. I denna studie har samspelet 
mellan mig som intervjuare och informanterna naturligtvis varierat. I 
vissa intervjusituationer har inledningsfasen varit trevande och präglats 
av frågor och svar men har under intervjuns genomförande utvecklats till 
ett samtal med en mer flödande information. I andra fall har ett samtal 
kommit igång genast och här har informationen blivit fullödig och nya 
aspekter av socialt medborgarskap och social delaktighet har kommit 
fram. De intervjuer som innehåller minst information är de få intervjuer 
där ett dynamiskt samspel inte kom till stånd, utan präglades av frågor 
och svar med få uppföljande frågor. I sådana fall finns risken för att inte 
de rätta frågorna ställs för att få veta vad sociala rättigheter respektive 
skyldigheter och delaktighet handlar om just för den informanten.  

En granskning av vetenskaplig tillförlitlighet leder intresset till frågor 
kring studiens uppläggning genom dess urval och kontext. Med vilken 
eller vilka metoder den genomförs och hur kravet på transparens 
tillgodoses i presentationen av material, analys och tolkning (Alvesson & 
Sköldberg 1994, Widerberg 2002). Jag har använt mig av en rad citat i 
framställningen för att låta informanternas röster tala. Citaten är i flera 
fall utvalda för att de är unika uttalanden som visar en spännvidd av hur 
informanterna ger uttryck för skilda aspekter av sociala rättigheter och 
skyldigheter och som en särskild dimension, social delaktighet. De är 
dessutom valda för att illustrera hur de talar om delaktighet på samhällets 
skilda nivåer. Citaten som återfinns i texten är varsamt språkligt 
redigerade. De beskrivande begrepp som informanterna använder och 
som skiljer sig från dem jag själv har valt att använda i avhandlingen, 
återges i texten i kursiv form, till exempel invandrarkompisar och 
svenskar. Det har varit min ambition att via en riklig samling citat visa 
aspekter av de unga kvinnornas och männens erfarenheter, utan att göra 
anspråk på att kunna ge en helhetsbild av deras sociala livssituation. Om 
detta kan betraktas som stöd för studiens vetenskapliga trovärdighet, så 
återstår andra frågor som är svårare att möta.  

En sådan fråga som rör denna studies tillförlitlighet är en möjlig 
intervjuareffekt, orsakad av att jag som forskare och intervjuare är en vit, 
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medelålders och medelklass kvinna. Skulle jag komma att uppfattas som 
en auktoritet? Det kan vara svårt att veta hur informanternas förhållande 
till och syn på auktoriteter är. Det kan se olika ut beroende på bakgrund 
och tidigare erfarenheter. Därutöver kan det vara så att unga vuxna med 
utländsk bakgrund är mer vana vid, alternativt har blivit mer utsatta än 
andra för att tillfrågas om personliga frågor som rör deras bakgrund. 
Därmed är det möjligt att de har en större benägenhet att svara på frågor 
som de kanske helst skulle vilja avstå att svara på och som andra svenska 
unga vuxna inte skulle vara villiga att svara på. Här krävs en extra 
lyhördhet hos forskaren för att undvika risken att forskningsprincipen 
om frivillighet åsidosätts. Jag har inte fått intrycket av att en sådan 
reaktion och påverkan har kommit till uttryck i mina möten med de unga 
vuxna kvinnorna och männen. Jag förstod senare att dessa farhågor inför 
intervjuarbetet inte skulle kopplas till informanterna, utan snarare till mig 
själv som intervjuare och min förmåga att ställa frågor och mitt sätt att se 
på det som var i fokus för intervjun. Några informanter uttryckte 
spontant efter intervjuns slut att de hade uppskattat att samtala om 
sådana frågor som togs upp under intervjun. Till andra informanter, 
främst de som jag inledningsvis hade upplevt som tveksamma till att 
medverka i studien, ställde jag frågan efter intervjun, om de ångrade sig 
att de hade medverkat eller om de hade någon annan kommentar. Inte 
någon sade sig ångra beslutet att medverka. Några beskrev i efterhand 
hur de hade förväntat sig att de skulle få frågor baserade på förutfattade 
meningar om deras etniska bakgrund och att de var beredda att försvara 
sitt ursprung och sina traditioner, men att de kände sig nöjda med att 
intervjun inte hade haft en sådan inriktning. Samtalet i intervjuerna 
fokuserade snarare det svenska samhällets beskaffenhet och deras 
erfarenheter av samhällets förmåga att inkludera medborgarna.  

De personer som blev tillfrågade om att medverka i studien, men som 
avböjde går det däremot inte att säga någonting om i detta avseende. 
Som tidigare har beskrivits så var det främst män som avböjde att 
medverka i studien, vilket i sig är en svaghet då könsperspektivet kom att 
framträda som en av de betydelsefulla analyskategorierna. Det verkliga 
skälet till att de avböjde är okänt för mig och det går därmed inte att 
koppla till de likheter och skillnader som har framkommit i materialet.  
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Forskningsetiska reflektioner och överväganden 
I mina etiska val och ställningstaganden har jag inspirerats av och tagit 
stöd i en forskningsetisk modell, den etiska kalkyl som Hermerén har 
formulerat (Hermerén 1996). I den diskuteras sambandet mellan etiska 
problem och valsituationer, ett etiskt kalkylerande över vinster och risker 
med att forska om ett område eller att avstå. Det är de forskningsetiska 
konsekvenserna för forskaren, för forskarsamhället, för de medverkande, 
för patienter/klienter, för anslagsgivaren och för samhället i övrigt som 
vi ska beakta. Reflekterandet bör ske över konsekvenser på såväl kort 
som lång sikt. Vilka forskningsetiska aspekter har då aktualiserats och 
vilka reflektioner har jag gjort i min studie.  

Som forskare ser jag fördelar med att nå en fördjupad förståelse för 
en betydelsefull aspekt av det samhälle jag lever i. En möjlig etisk 
konsekvens av att inte utveckla en vidare kunskap kan, både på lång och 
kort sikt, förstärka de idag rådande negativa effekterna vad gäller den 
betydelse som etnicitet tillskrivs för människors position i det 
mångetniska svenska samhället. Det skulle också försvåra undanröjandet 
av samhällets brister vad gäller integrering av samtliga medborgare 
oavsett etnisk bakgrund. Etiska konsekvenser för forskarsamhället ser jag 
vara relaterade till frågor på ett teoretiskt plan, vilka inte är möjliga för 
mig att bedöma vare sig på kort, eller lång sikt. Då jag har reflekterat 
över de risker som informanternas deltagande i studien skulle kunna 
medföra för dem samt möjliga komplikationer, är det främst frågor om 
integritetsintrång och anonymitetsskydd som stiger fram. Riskerna för de 
enskilda individerna skulle kunna handla om rätten till respekt för den 
personliga integriteten. Några av de frågor som jag ställde i intervjuerna 
kunde eventuellt uppfattas som integritetsintrång. Det gäller främst 
frågor som: Vilka umgås du med? Vad gör du på din fritid? Svaren på 
sådana frågor kan i särskilda fall (till exempel lagöverträdelser, politisk 
aktivitet, rasistiska sympatier, kamratgäng) vara sådan information som 
man inte vill riskera ska bli känd. Min ambition har varit att förebygga en 
sådan effekt, genom att understryka att informanterna själva bestämde 
vad de ville berätta. De påmindes om att de kunde avbryta medverkan 
om de så ville och att informationen endast skulle användas i 
forskningssyfte.  

Centrala begrepp i sammanhanget är frivillighet och informerat 
samtycke vilket är reglerat i lag.7 Anonymitet är ett annat, forskarens 
ansvar för att utforma presentationen av informationen så att den 
enskilda personen inte ska kunna identifieras. Min uppskattning av 
förhållandet risk - nytta för de informanter som deltog i studien, var att 
                                                           
7 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
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informanterna vid något enstaka tillfälle avböjde att svara närmare på 
vem de umgicks med medan flera informanter gav uttryck för faktiskt 
både nytta och positiv upplevelse av deltagandet. Forskningsprojektet 
kan uppfattas som ett uttryck för att frågan anses vara viktig och 
informantens medverkan betydelsefull. Om forskningen inte görs kan 
det ses som en bekräftelse på tingens ordning, de förhållanden som råder 
föranleder inte vidare kunskap och i förlängningen ser man inte skäl till 
en utvecklande förändring. 

Den tänkbara nyttan för de informanter som ingår i studien tangerar 
frågan om forskarens val av forskningsperspektiv. Rosemari Eliasson 
(1995) diskuterar forskningsetik med utgångspunkt från perspektivval. 
Forskaren har att ta ställning till vems sida hon står på, menar Eliasson 
(ibid). Ett perspektivval som betyder att informanternas subjektiva 
upplevelse och beskrivning av frågan presenteras, i denna avhandling 
benämnt bottom-up perspektiv, kan göra att forskningen får en positiv 
betydelse, genom att frågan uppmärksammas, lyfts fram och väcker 
intresse. En sådan effekt bör göra att den positiva vågskålen väger över 
den negativa som i sammanhanget skulle kunna innebära en utpekande 
och stigmatiserande effekt. Tidigare forskningserfarenheter har visat att 
det kan leda till en positiv upplevelse att frågor som är viktiga i 
personens vardagsliv blir uppmärksammade och att intervjutillfället ger 
tillfälle till att samtala om dem. Det kom, som nämnts, till uttryck i denna 
studies genomförande. Informanterna kan också tycka att det är givande 
att kunna ta del av andra personers upplevelser och erfarenheter av 
frågor som rör social delaktighet och kontakt med det omgivande 
samhället, i samband med resultatets publicering. Några av 
informanterna bad att få avhandlingen när den är färdig. Genom att 
publicera avhandlingen och dess resultat på Internet ökar tillgängligheten 
för dem som har deltagit i studien, forskare och allmänheten.  
Anonymitetsproblematiken 
Jag skriver i denna avhandling om förtjänster med att använda 
porträttmetoden för att presentera och analysera studiens material. 
Metodens främsta styrka är den närhet till empirin som blir möjlig. Av 
det följer också nackdelen att det ökar svårigheten med att skydda 
informanternas identitet genom bevarad anonymitet. Det har varit svårt 
att göra en lämplig avvägning mellan å ena sidan hur mycket detaljerad 
information det går att utelämna utan att presentationen förlorar i 
intresse och å andra sidan leva upp till ansvaret för att lämna den 
information som läsaren behöver för att kunna värdera trovärdigheten i 
resultaten. Jag har inte bara utelämnat viss personspecifik information, 
vissa detaljer är därtill något ändrade vad gäller till exempel ålder, namn 
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och fritidssysselsättning. Med anledning av att könsdimensionen är 
central i analysen har jag inte ändrat några uppgifter om kön. Det betyder 
att i denna rapport är en kvinna alltid en kvinna och en man alltid en 
man. Av anonymitetshänsyn till informanterna har jag valt att inte 
namnge den stad i vilken studien är gjord. När en undersökning görs i en 
stad av denna storlek, kan sådana detaljer som vilken högskoleutbildning 
man har gått, vara direkt avslöjande av vem informanten är. De säger 
själva att det är få med utländsk bakgrund i den utbildning de går eller 
har gått och uteslutningsmetoden blir därför inte komplicerad. Av 
samma skäl anger jag inte med exakthet alla informanters ursprungsland. 
Framhålla eller särskilja? 
En angelägen forskningsetisk fråga för mig är, att jag har velat tydliggöra 
det bottom-up perspektiv som jag har eftersträvat i studiens olika delar. 
Jag har i intervjusituationen, i presentationen, analysen och 
tolkningsarbetet tagit informanternas subjektiva erfarenheter som 
utgångspunkt, både det de uttrycker som positivt och negativt. Min 
ambition har varit att lyssna lyhört till informanternas berättelse och 
använda informationen med respekt för de unga kvinnorna och männens 
integritet. Jag har försökt att göra rättvisa åt de erfarenheter som 
informanterna beskriver, när jag utöver att se erfarenheterna som aspekter 
i kvinnornas och männens liv, också betrakta dem i förhållande till den 
kontext som framkommer. Ett intersektionalitetsperspektiv har tjänat det 
syftet. Jag har fokuserat sådant som gör det möjligt för kvinnorna och 
männen att agera, deras vilja till delaktighet och strategier för att uppleva 
ett fullvärdigt socialt medborgarskap. Vilket står i motsatsförhållande till 
en del tidigare forskningsresultat med utgångspunkt från ett top-bottom 
perspektiv eller eländesperspektiv.  

Ytterligare en central forskningsetisk diskussion i studien, rör urvalet 
och det faktum att jag har riktat min studie uteslutande till unga vuxna 
med olika etnisk minoritetsbakgrund och därmed inte till etniskt svenska 
unga vuxna, för att ställa mina frågor kopplade till social delaktighet. 
Skulle det leda till ett utpekande av gruppen unga vuxna med utländsk 
bakgrund, i negativ bemärkelse? Jag har inte gjort denna studie för att 
undersöka om erfarenheten av socialt medborgarskap bland unga vuxna 
med utländsk bakgrund, skiljer sig från unga vuxna med etnisk svensk 
bakgrund. En komparativt upplagd studie skulle syfta till en jämförelse 
mellan de olika grupperna. Frågan om varför jag har valt bort denna 
utgångspunkt för min studie är högst relevant och den har varit levande 
under mitt arbete med avhandlingen. Argumentet, åtminstone det som 
har vägt tyngst, är att resultaten i den studie som här är gjord, kan bidra 
med kunskap för fortsatta studier. Sådana fortsatta studier kan då 
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utformas komparativt där området blir belyst från de olika perspektiven 
grundade på medvetenhet om erfarenheter både bland unga vuxna med 
både utländsk bakgrund och etnisk svensk bakgrund.  

Syftet i denna studie har således varit att undersöka hur skilda 
erfarenheter av förutsättningar för social delaktighet artikuleras och hur 
dessa kommer till uttryck som aspekter av ett subjektivt socialt 
medborgarskap hos unga kvinnor och män med utländsk bakgrund. 
Ambitionen har inte varit att jämföra eller peka ut någon 
medborgargrupp, ändå har jag ställt mig frågan om avgränsningen för 
mitt urval har skapat en upplevelse av särskiljande och stigmatisering hos 
de medverkande? Jag vill påstå det motsatta, dels utifrån det resultat en 
sådan här studie kan få, nämligen att knyta ett etniskt perspektiv till det 
sociala medborgarskapet på samma sätt som Esping-Andersen (1990) 
gör i relation till klassfrågor och Lister (1997, 2003, 2007) i relation till 
genusfrågor. Mitt intryck är också att informanternas uppfattning är att 
de ser det som angeläget att tydliggöra det bristande sociala 
medborgarskap som de upplever. Mot den bakgrunden är min 
förhoppning att intresset för detta forskningsområde leder till ökad 
kunskap om unga vuxnas med utländsk bakgrund upplevelser av både 
möjligheter och hinder för sin egen sociala delaktighet på samhällets 
skilda nivåer och att det överväger risken att studien leder till upplevelse 
av uppmärksamhet i negativ bemärkelse. 

  



Socialt medborgarskap och social delaktighet 

 40 



3. Teoretisk ram 

 41 

3. Teoretisk ram 
I detta kapitel kommer jag att teorigrunda min forskningsuppgift. Det 
sker i två avseenden. För det första är det min målsättning att begreppet 
social delaktighet ska ges en operationell innebörd som har teoretisk 
grund. För det andra anger en teoretisk inramning också ett 
tillvägagångssätt i att systematisera och analysera det empiriska 
materialet. All empiri är redan vid insamlandet skapad utifrån en 
medierad bild av verkligheten som präglar forskningsarbete, vilket i 
varierande grad återfinns som en medvetenhet hos forskaren (Alvesson 
& Sköldberg 1994). Jag har medvetet valt teoretiska utgångspunkter vilka 
presenteras här. De präglar både studiens frågeställningar och den 
använda intervjuguiden. Den teoretiska ramens konturer fanns också 
innan jag genomförde min materialinsamling även om dess fastare form 
växt fram parallellt med materialinsamlingen. På så sätt har valet av 
teman för analysen en stark koppling till avhandlingens teoretiska 
inramning. 
Socialt medborgarskap, substantiella rättigheter och levt 
medborgarskap  
I det följande försöker jag formulera frågor runt begreppet socialt 
medborgarskap och dess betydelse för social delaktighet utifrån ett 
etniskt perspektiv. Jag har fyra teoretiska ingångar till begreppet socialt 
medborgarskap: Thomas Humphrey Marshalls tredelade typologi, civilt, 
politiskt och socialt medborgarskap (Marshall 1950). Följt av Tom 
Bottomores (Bottomore 1992) distinktion mellan formellt och 
substantiellt socialt medborgarskap och vidareutveckling mot kön och 
etnicitet. En tredje ingång är Ruth Lister med en feministisk teoretisk 
utgångspunkt och för avhandlingen ett centralt bidrag, det subjektiva och 
levda medborgarskapet (Lister 2003, 2007). Som en fjärde ingång knyter 
jag an till teoretiska resonemang med koppling till etnicitet och det 
mångetniska samhällets sociala medborgarskap. 
Marshall och socialt medborgarskap – några grundläggande 
iakttagelser 
T. H. Marshall placerade socialt medborgarskap på den samhälls-
vetenskapliga forskarkartan genom sin minnesföreläsning i London 
Citizenship and Social Class 1949. T. H. hade ett sociologiskt 
betraktelsesätt, det vill säga företrädde det sociologiska perspektivet. 
Hans idé om socialt medborgarskap handlade om relationen mellan 
individen och välfärdsstaten, där medborgaren var fullvärdig 
samhällsmedlem, full member of the community. Som fullvärdig 
samhällsmedlem skulle individen ha tillgång till sociala rättigheter som 
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utgjorde grunden i socialt medborgarskap. Socialt medborgarskap 
uttrycker alltså en relation mellan individ och välfärdsstat och relaterar 
till social klass och social ojämlikhet. T. H. Marshalls sociologiska 
betraktelsesätt innebar att han betraktade medborgarskapets sociala 
dimension som institutionellt förankrad i välfärsstaten/välfärdssystemet 
Den normativa målsättningen skulle vara att garantera medborgarna en 
grundläggande minimitrygghet (status) bestämd i en kombination av den 
aktuella socioekonomiska kontexten och av det samhälleliga sociala arvet 
i betydelsen av social ojämlikhet relaterad till social klass. Därutöver står 
det varje individ fritt att skapa ytterligare trygghet, i sann liberal anda. 

T. H. Marshall visade på hur de sociala rättigheterna i de framväxande 
industrisamhällena följer på att först de civila och sedan de politiska 
rättigheterna tagit form. Det civila medborgarskapet aktualiserades redan 
på 1700-talet och avsåg medborgerliga fri- och rättigheter gällande 
religion, åsikter, yttrande och frihet att ingå kontrakt. Det civila 
medborgarskapets institutionella förankring var domstolar och 
rättsväsendet. Politiskt medborgarskap, vilket växte fram under 1800-
talet, gällde politiska rättigheter som att vara politiskt valbar och ha 
rösträtt, den institutionella förankringen var parlamentet (med England 
som exempel i T. H. Marshalls fall). När T. H. Marshall tillförde 
medborgarskapet dess tredje dimension, socialt medborgarskap, 
positionerade han det i förhållande till civilt och politiskt medborgarskap. 
Det kom att växa fram under 1900-talet. Genom att varje medborgare 
garanterades en basal social välfärd skulle det skapa förutsättningar för 
faktisk tillgång till de civila och politiska rättigheterna. När de tre 
dimensionerna av medborgarskapet samverkade bidrog de till att 
förstärka utvecklingen till ett industrisamhälle. 

Bakom alla välfärdspolitiska insatser finns en reciprocitetslogik, 
tanken om den ömsesidiga nyttan. Reciprocitetskravens karaktär och 
grad skiljer sig dock åt. Den svagaste graden av reciprocitet är kravet på 
att få ta del av välfärdsförmåner till följd av att tillhöra medborgar-
kollektivet, att vara samhällsmedlem. Denna nivå av reciprocitet präglar 
T. H. Marshalls medborgarskapsansats. Det innebär att det sociala 
medborgarskapet omfattar alla medborgare. Begreppet är alltså starkt 
knutet till en universell socialpolitik. Man kan urskilja tre ytterliggare 
reciprocitetslogiker vilka är selektiva, vilket betyder att de riktas till och är 
tillgängliga för speciella grupper av medborgare. En viss typ av 
välfärdsförmåner bygger på reciprocitetstanken, att de är intjänade. Ett 
exempel är offentliga pensionsutfästelser. Man får ekonomiskt tillbaka 
det man själv avsatt eller avsatt som del i ett pensionskollektiv. En annan 
form av välfärdsinsatser utgår som kompensation för bristande välfärd. 
Exempel är sjukersättning och handikappersättning där ohälsan är det 
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man får betala med för att faktiskt få ta del av socialpolitikens service 
och ekonomiska ersättningar. Den yttersta formen för selektivitet finns i 
det ekonomiska biståndet, där ekonomisk utsatthet/fattigdom är det som 
är grunden för kvalificering för denna rättighet. Här krävs vissa 
motprestationer av individen till exempel att följa regler för 
arbetsmarknadsinsatser. Stigmatisering kan också betraktas som det 
ekonomiska biståndets pris. 

Rättigheter kan vara av två slag. De kan vara reglerade i lag eller 
moraliska. I det senare fallet bör man byta ut rättighet till, mot rätten till 
vilket är en vagare form, som inte ger individen någon möjlighet till att 
bestrida att man inte får tillgång till dem samtidigt som de kan urholkas 
via politiska beslut inte via lagändringar. Gruppen i lag reglerade 
rättigheter finns exempelvis socialförsäkringarna och till gruppen 
moraliska rättigheter hänförs utbildning, arbete, bostad och omsorg. 

Medborgarskapet och de universella rättigheterna ska emellertid också 
ses i en bredare fond av avvägningar mellan medborgarens rättigheter 
och skyldigheter – ett annat sätt att formulera reciprocitets-
problematiken. T. H. Marshall hävdade inte att skyldighetsaspekten i det 
sociala medborgarskapet var fullt ut övergivet, han menade dock att en 
förskjutning hade skett från medborgare med både skyldigheter och 
rättigheter, till en betoning på rättigheter (Marshall 1950). I studien Paying 
for Social Rights angriper Sjöberg reciprocitetsproblematiken genom att 
tala om sociala skyldigheter respektive sociala rättigheter i förhållande till 
det sociala medborgarskapet (1999). Socialt medborgarskap och sociala 
rättigheter utmärks till skillnad mot politiskt och civilt medborgarskap av 
att det krävs en omfattande samhällelig insats, både individuella insatser, 
omfattande administration och distributionssystem, vilket tillsammans 
kräver omfattande ekonomiska resurser (Sjöberg 1999). Till följd av den 
ekonomiska dimensionen blir socialt medborgarskap och tillgången till 
sociala rättigheter, beroende av rådande samhällsekonomiska 
förhållanden. Sociala rättigheter är på så vis dubbelt villkorade, dels för 
att de är avhängiga av offentlig finansiering, och dels för att endast de 
medborgare som har uppfyllt förväntade sociala skyldigheter kvalificerar 
sig. 

Sociala skyldigheter har fått en ökad betydelse i utvecklingen av 
europeiska välfärdsstaters socialpolitik, samtidigt som rätten till 
ersättning och stöd har begränsats (Sjöberg 1999).8 Sjöberg ställer sig 
frågande till dagens giltighet av det som T. H. Marshall då framhöll, att 
den socialpolitiska utvecklingen utmärktes av en tyngdpunkts-
                                                           
8 Det framgår av en internationellt komparativ studie av utvecklingen av sociala 
skyldigheter i 18 länder, under perioden 1930 till 1990. Studien är baserad på data från 
en tidsserie i databasen SCIP (Social Citizenship Indicators Project). 
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förskjutning från sociala skyldigheter till sociala rättigheter. Sjöberg 
menar sig, kunna visa på ett motsatt förhållande för utvecklingen om 
man förlänger tidsperspektivet utöver T. H. Marshalls tidshorisont. Detta 
förstärks av Schierups diskussion, relaterad till EU:s medlemsländer, i 
vilken fastslås att i en tid då sociala skillnader ökar, ersätts universella 
välfärdsrättigheter samt möjligheter till full demokratisk delaktighet med 
diskursen om individuella skyldigheter. En diskursförskjutning har skett 
från talet om universella rättigheter på en transnationell nivå till talet om 
moraliska värderingar, med fokus på individens eget ansvar företrädesvis 
på arbetsmarknaden (Schierup 2003, 2005). 

Sociala skyldigheter kan betraktas som såväl materiella och som 
moraliska (Sjöberg 1999). I och med den moderna socialpolitikens 
införande i slutet av 1800-talet, kom tyngdpunkten att ligga på 
materialistisk kvalificering för sociala rättigheter, även om kravet på 
moraliska skyldigheter kvarstod. Det fanns ett tydligt samband mellan 
ekonomiskt bidrag och ersättningsmöjligheter i ett system analogt med 
försäkringstanken. De materiella respektive moraliska skyldigheterna 
problematiseras i relation till de tre huvudsakliga inkomst-
bortfallssystemen, pensioner, sjukersättning och arbetslöshetsersättning 
(Sjöberg 1999). Medborgarskapets tre skepnader kräver olika form och 
omfattning av nationellt ansvarstagande i detta sammanhang. Socialt 
medborgarskaps materiella skyldigheter är menade att bekosta 
socialpolitiska förmåner och säkerställa systemens försörjning. De syftar 
också till att hålla inkomstbortfallssystemens kostnader under kontroll. 
De två huvudprinciperna är, att antingen får systemet inte omfatta en 
alltför stor del av den grupp som kan väntas belasta systemet i hög 
utsträckning, genom att ställa höga kvalificeringskrav, högt ställda sociala 
skyldighetskrav. Det andra alternativet är att normativt försöka stödja 
lågriskbeteende och därmed minska behovet vilket är den moraliska 
dimensionen. Ett exempel i svensk arbetsmarknadspolitik rymmer en 
kombination av de båda. Det ställs ökade kvalificeringskrav för 
ersättning från arbetslöshetskassan som både minskar gruppen 
berättigade till ersättning och syftar till att öka människors 
ansträngningar att arbeta, en högre arbetsmoral.  

Resonemangen om reciprocitet och rättigheter/skyldigheter betraktat 
ur ett etniskt perspektiv leder till fortsatta reflektioner. Är det så att det 
växer fram en reciprocitetslogik också utifrån en etnisk dimension, som 
kanske blir ett nytt lager för att få tillgång till rättigheter? Jag tänker då på 
krav på integrering. Ställer ett sådant perspektiv till och med i 
förlängningen krav på assimilering, etniska och kulturella minoriteters 
enkelriktade anpassning till majoritetens normer? När det gäller 
materiella skyldigheter finns de i nationellt medborgarskap, uppehålls-



3. Teoretisk ram 

 45 

tillstånd men främst ett arbetskrav. Vad är då moraliska skyldigheter ur 
ett etniskt perspektiv? Handlar det om att det identifieras ett 
riskbeteende specifikt för svenskar med utländsk bakgrund? Ska det ses 
som normativ påverkan i ett mångetniskt samhälle och vad innebär det? 
Vems normer, hur kommunicerar man? Historiskt har den mest 
betydelsefulla normen gällt arbetsmarknaden, främst mäns deltagande på 
arbetsmarkanden (Sjöberg 1999). Det är också där den dokumenterade 
diskrimineringen är störst. Bostadssegregationen är ett annat område där 
normativ påverkan har gjort sig gällande. 

T. H. Marshalls resonemang grundades på uppfattningen om en 
välfärdsstat som syftade till att sörja för samhällets tre huvudsakliga 
områden, arbete, krigskonsekvenser och reproduktion, vilka också 
berättigade till sociala rättigheter har kritiserats av Turner (2001). 
Välfärdssamhället har förändrats när det gäller frågan om samhället 
faktiskt garanterar medborgarna sociala rättigheter. Det sociala 
medborgarskapet har urholkats, därmed ändras förutsättningarna för 
Marhalls idé menar Turner (2001). Samhället har förändrats ekonomiskt 
och tekniskt, dock har reproduktionen fortfarande en viktig roll i social 
medborgarskapsteori, reproductive citizenship. Grunden för tidigare 
resonemang var ett kompensations- och kausalitetstänkande, till exempel 
var krigsinvalider och krigsänkor utan egen skuld till sin belägenhet vilket 
gjorde dem berättigade till sociala rättigheter (Turner 2001). Idag har 
tanken om ontological security (tanken om ett människovärde i sig), blivit 
mer styrande. Man talar om universella mänskliga rättigheter istället för 
medborgerliga rättigheter. Det ska räcka med att vara människa i en 
globaliserad värld utan att nödvändigtvis vara nationell medborgare. 
Ändå finns exempel på samhällets olika nivåer, hur vi i dagens samhälle 
fortfarande diskuterar och handlar från ett orsakstänkande. Ett exempel 
är hur flyktingstatusen kan ligga till grund för ett kausalitetsresonemang, 
då asylsökande flyktingar kan anses vara orsak till sin egen belägenhet 
(underförstått att de inte har verkliga flyktingskäl för sin vistelse i landet) 
och därmed inte är berättigade till sociala rättigheter. I EU länderna 
pågår en debatt om det fullvärdiga medborgarskapet. Viktiga frågor är 
hur EU:s medlemsländer ska förhålla sig till medborgarskap i ett globalt, 
europeiskt, nationellt, socialt, civilt och politiskt perspektiv. Här 
aktualiseras frågan om hur EU-kollektivet förhåller sig till rättighets- och 
skyldighetsperspektivet.  

Rättighetsbegreppet är relativt i förhållande till samhällstillståndet, 
ekonomi och lagstiftning (Cox 1998). Detta blir jämförbart med hur de 
mänskliga rättigheterna implementeras varierande och kontextberoende i 
olika nationer. I takt med att 1980- och 1990-talens förändringar av 
välfärdens villkor, har de principer om sociala rättigheter, universalism 
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och solidaritet, som tidigare legat till grund för utformandet av välfärden, 
minskat i betydelse. Trenden mot ett mer individualiserat samhälle har 
istället präglat utvecklingen. Cox menar att förändringar som 
nedskärningar, ekonomiska åtstramningar gällande ersättningsnivåer, 
skärpta kvalificeringskrav, pensionsreformer och byråkratisk 
decentralisering har lett till ett diskursivt (relativistiskt) perspektiv på 
sociala rättigheter. Detta har lett till att utsatta gruppers rätt försvagas. 
En förskjutning har skett från universellt berättigande till sociala 
rättigheter med utgångspunkt från medborgarskapet, till en mer informell 
relativistisk linje. Medborgarskapets inkluderande funktion, har 
försvagats.  

A. Ålund (2002) uttrycker också en farhåga över den riktning som 
utvecklingen i det mångetniska samhället har tagit. Leder förekomsten av 
olika livsvillkor i samhället till framväxten av ett etniskt medborgarskap i 
negativ bemärkelse? Hoffman går längre i sitt resonemang och skriver:  

The process of enclosure and exclusion can become dangerous when the 
difference with others is fixed. When differences are seen in terms of more and 
less valuable and when the difference are being reduced to natural. It is when it 
becomes “natural” that your own group is more sophisticated and intelligent 
and has more achieved than certain other groups. It becomes self-evident and 
it´s common-sense that your group (your own people are being favoured above 
others. That is how the process of enclosure and exclusion can become racism 
(Hoffman 1995:219).  

Nyckelordet är att alla ska ha tillgång till välfärd på lika villkor som står i 
motsättning till etnocentrism som Hoffman menar, utgör ett hot mot ett 
inkluderande samhälle. Hur vägen till välfärd på lika villkor ska te sig har 
diskuterats från skilda utgångspunkter. Young har utmanat det sociala 
medborgarskapet som exkluderande företeelse gällande kön, ras och 
etnicitet, genom diskussionen om differentierat socialt medborgarskap 
Hon framhöll nödvändigheten av att erkänna och tillgodose gruppers 
skilda behov av rättigheter i syfte att via differentiering nå det 
inkluderande sociala medborgarskapet (Young 2000). Jag fördjupar 
denna problematik när jag presenterar R. Listers syn på hur 
medborgarskapsbegreppet ska hanteras. 

 Sammantaget menar jag att det är något av en ny situation som 
invandrare möter i de länder de kommer till. T. H. Marshall beskrev 
historiskt hur det sociala medborgarskapet följde på de tidigare 
utvecklade dimensionerna av medborgarskapet, först det civila och därpå 
det politiska. Till skillnad mot T. H. Marshalls beskrivning aktualiseras 
idag medborgarskapets sociala dimension för invandrare före främst den 
politiska. Behovet av sociala rättigheter och individens sociala ansvar 
uppträder innan hon har kvalificerat sig för det politiska 
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medborgarskapet. Ur en demokratisk aspekt är medborgare utan 
formella politiska rättigheter och påverkansmöjligheter här särskilt 
utsatta. Genom detta blir gruppen invandrare högst beroende av ett 
universellt socialt medborgarskap, med tillgång till ett substantiellt 
innehåll i de formella utfästelserna. Detta leder mig osökt in på T. 
Bottomores kritik av T. H. Marshalls hantering av medborgarskaps-
begreppet. 
Bottomore om formellt och substantiellt medborgarskap 

De flesta europeiska debatter om migration och medborgarskap har fokuserat 
på det formella medborgarskapet – det vill säga på de formella reglerna för 
tillträde till medborgarskap för invandrare, eller för att bli medborgare. 
Mindre uppmärksamhet har ägnats åt det substantiella medborgarskapet – 
att vara en medborgare – det vill säga åt de faktiska förutsättningarna och 
möjligheterna att utöva sina rättigheter och skyldigheter, som en ”fullvärdig 
medlem” av samhället, såsom det uttrycks hos Marshall (Schierup 
2005:244). 

Starkt influerad av T. H. Marshall har T. Bottomore fört dennes 
medborgarskapsteori längre i det att han har utvecklat koncepten 
formellt och substantiellt medborgarskap och tydliggjort distinktionen 
dem emellan. Han betraktar civila, politiska och sociala rättigheter inom 
ramen för generella mänskliga rättigheter snarare än medborgarskap. T. 
Bottomore diskuterar betydelsen av klasskonflikt och socialt 
medborgarskap i en senare tidsperiod och därmed i en annan kontext än 
vad T. H. Marshall gjorde. Han lyfter också fram de ojämlikheter 
avseende det substantiella sociala medborgarskapet som kan relateras till 
kön och etnicitet (Bottomore 1992). 

Med substantiella sociala rättigheter i bred mening avser T. 
Bottomore ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem, social 
bostadspolitik, allmänna kommunikationer och allmän tillgång till 
utbildning. Genom begreppet substantiellt socialt medborgarskap 
fokuserar T. Bottomore sociala rättigheters faktiska innebörd och 
människors reella tillgång till dem. Han skiljer substantiella rättigheter 
från formella medborgerliga rättigheter, de senare är knutna till nationellt 
medborgarskap. Formellt medborgarskap är vare sig en tillräcklig eller 
nödvändig förutsättning för substantiellt medborgarskap (Bottomore 
1992). Den omfattande efterkrigstidens migration i Europa har medfört 
en alltmer heterogen befolkningsstruktur som ställer nya problem och 
frågeställningar i förgrunden. Det har fått konsekvenser som dubbla 
medborgarskap och att delar av befolkningen har utländskt 
medborgarskap, vilka ställer frågor om formellt och substantiellt socialt 
medborgarskap på sin spets. När det kommer till kvinnor och 
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substantiella sociala rättigheter har kvinnor ofta diskriminerats, menar T. 
Bottomore och gör så fortfarande inom områden som tillgång till bäst 
betalda och mest prestigefyllda arbeten och möjligheter till avancemang. 
Samtidigt har sociala rättigheter inom samhällssektorer som av tradition 
har haft särskild betydelse för kvinnors möjlighet till full delaktighet, till 
exempel barnomsorg, föräldraförsäkring och familjeplanering utvecklats 
långsammare än annan samhällsservice. I dagens 
medborgarskapsdiskussion menar T. Bottomore, är det därför 
nödvändigt att ta i beaktande kvinnors sociala position i samhället vilket 
reser nya frågor om sociala rättigheters omfattning och innehåll 
(Bottomore 1992). Ytterligare steg har tagits i denna fråga inom 
feministisk medborgarskapsteori, vilken här med referens till R. Lister 
(1997, 2003, 2007), har utvecklat strategier för att göra omsorgssektorn, 
den privata sfärens arbete kvalificerande för det sociala 
medborgarskapet. 
Från Marshall till Lister 
R. Lister utmanar Marshalls utgångspunkt för social medborgarskaps-
teori, en rättighetsdiskurs, genom att kritisera dess exkluderande 
tendenser. Från ett feministiskt perspektiv diskuterar hon förutsättningar 
för ett inkluderande, subjektivt socialt medborgarskap. 
Socialt medborgarskaps exkluderande och inkluderande tendenser 
R. Lister skiljer ut två former av medborgarskapsteori. Den ena är  
T. H. Marshalls inriktning, the liberal. Denna tradition utgår från en 
objektsyn, med medborgarskap som social status, där universella 
rättigheter formuleras ur en rättighetsdiskurs. Inom traditionen för den 
klassiska liberala medborgarskapsteorin framträder två huvudargument 
för sociala rättigheter, dels att de stödjer makt- och resurssvaga 
människors utövande av civila och politiska rättigheter. Dels att de är 
nödvändiga för att stärka den individuella autonomin i ett samhälle.  
Från feministisk utgångspunkt kritiseras den liberala traditionens 
medborgarskapsteori för att rättigheterna inte är universella, så som 
universalism implicit förespeglar. Med manlig norm som grund för 
denna rättighetsdiskurs, är förutsättningarna för det sociala 
medborgarskapet olika för kvinnor och män, vilket leder till social 
exkludering av kvinnor. På sådana grunder kritiserar R. Lister den 
liberala modellen för de exkluderande konsekvenser den får genom dess 
oförmåga att möta kvinnors, etniskt diskriminerade, socialt och 
ekonomiskt marginaliserade gruppers, behov av medborgerliga sociala 
rättigheter. Hon menar att här uppträder en falsk universalism.  

R. Lister konfronterar T. H. Marhalls sociala medborgarskapsbegrepp 
med medborgarskapstraditionen, civic republican. Den senare utmärks av 
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en subjektsyn genom att det sociala medborgarskapet betraktas som något 
som erövras genom medborgares delaktighet. Ett aktivt deltagande och 
agerande på samhällets skilda arenor, både de offentliga och de privata, 
gör medborgarskapet till en fråga om agens (Lister 1997, 2003, 2007).   

Traditionell civic republican medborgarskapsteori hävdar att 
medborgarskapet kräver opartiskhet. Medan förtjänsten med att beakta 
gruppers olikhet tillbakavisas med anledning av att det förstärker den 
sociala exkludering som utsatta grupper har att kämpa mot. Argumentet 
avses vara altruistiskt. Här har kritik riktats mot att det främst har varit 
traditionellt manligt agerande på den offentliga arenan som har varit 
normen. Det finns anledning att vidga förståelsen av det gemensamma 
bästa genom att värdera agerandet på samhällets informella och privata 
arenor, där kvinnor och många gånger utsatta grupper är betydelsefulla 
agenter, på motsvarande sätt som agerandet på offentliga arenor (Lister 
1997, 2003).  

In both liberal and republican traditions the citizen is represented by the 
abstract, disembodied, individual, the former tradition tries to ignore 
particularity and the latter to transcend it (Lister 2003:71). 

R. Lister ger här uttryck för hur de båda traditionerna osynliggör de 
olikheter som ligger till grund för människors sociala villkor. Från ett 
feministiskt perspektiv menar man att båda traditioners exkluderande 
tendenser ska mötas med att omformulera det sociala medborgarskapet 
genom att inte bara lägga till kvinnor som grupp utan att inkludera dem. 
Det krävs ett erkännande av kvinnors specifika villkor och behov i 
formandet av det sociala medborgarskapet.  

Det fullvärdiga sociala medborgarskapet baseras vare sig på kvinnors 
likhet med män eller till skillnad från män, istället bör det konstrueras 
som ett gender-inclusive medborgarskap (Lister 2003:116). 

Det är ur medborgarskapstraditionen, civic republican som den sociala 
skyldighetsdiskursen har vuxit fram. Det är främst medborgares agerande 
och delaktighet i gemensamma frågor som kan betraktas som 
motsvarigheten till den del av den liberala medborgarskapsteoris som 
handlar om sociala skyldigheter. En sådan koppling kan göra aktivt 
medborgarskap och agerande till länken mellan de två olika 
betraktelsesätten.  

När medborgarskapsfrågan diskuteras ur ett exkluderingsperspektiv 
gör R. Lister det med utgångspunkt tagen i begreppen excluded from within 
och from without. Exkludering, menar R. Lister, framträder på de 
offentliga respektive de privata arenorna i samhället. De offentliga 
arenorna präglas av produktionstänkande och är till stor del mäns 
främsta handlingsfält.  
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Exkludering och inkludering i förhållande till socialt medborgarskap 
beskriver mer ett kontinuum av delaktighet snarare än en absolut 
dikotomi (Lister 1997, 2003). Genom socialt medborgarskaps 
exkluderande tendens såväl internationellt som nationellt, utesluts 
människor helt eller delvis från samhällets i första hand offentliga men 
också privata arenor. I detta skapas de två kategorierna, de som är 
excluded from without genom att inte ges inträde i landet, till exempel 
asylsökande migranter varav kvinnor utgör en betydande del och de som 
är excluded from within från en inifrån position, det vill säga bor och lever i 
ett samhälle utan tillgång till ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 
Feministisk medborgarskapsteori, tydliggör skillnaden genom 
diskussionen om kvinnors och mäns skilda representation på den 
offentliga arenan, som främst är den som kvalificerar för sociala 
rättigheter och den privata arenan. I denna avhandling avgränsas 
diskussionen till innebörden av begreppet excluded from within med 
anledning av att målgruppen är de personer som befinner sig i och är 
bosatta i Sverige.  

Frågan om lika förutsättningar är också en fråga om att kunna agera 
på lika villkor. Universalism får en ny dimension, i likhet med den 
underliggande frågan om autonomi. Kvinnors autonomi blir en 
nödvändig förutsättning för politikens faktiska universalism och är, vad 
jag kan se, en essens i R. Listers resonemang. Autonomi kan inte 
uteslutande ses ur ett individperspektiv, det har en vidare mening. Den 
innehåller även en social maktdimension och aktualiserar kvinnors ofta 
ekonomiska beroende, vilket i sin tur begränsar deras möjligheter till ett 
fullvärdigt socialt medborgarskap. Å ena sidan återfinns kvinnor i mindre 
utsträckning än män på den offentliga arenan. Å andra sidan är de 
aktörer i högre utsträckning än männen inom privata sfären. Kvinnor har 
därmed inte möjlighet att kvalificera sig för sociala rättigheter på lika 
villkor av det skälet att omsorgsarbete och privata arenor i linje med 
manlig norm, inte kvalificerar för sociala rättigheter på motsvarande sätt 
som agerande på den offentliga arenan. Socialt medborgarskap blir 
härigenom exkluderande för vissa medborgargrupper (Lister 1997, 2003, 
2007). 

På samma gång som det formuleras farhågor över ett differentierat 
medborgarskap som en svaghet i ett universellt medborgarskap finns det 
också argument för att det om det byggs upp kring partikulära anspråk 
kan stödja gruppens sociala delaktighet i strukturell bemärkelse. 
Relationen mellan universalism, selektivism och partikularism har utretts 
av S. Thompson och P. Hoggett (Thompson & Hoggett 1996). 
Författarna relaterar partikularism till positiv selektivitet. Positiv 
selektivitet riktas mot grupper som är diskriminerade och är tänkta att 
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stärka deras position. En sådan riktad socialpolitik ska ses som ett 
supplement till den universella vilken med Thompson och Hoggetts ord 
avser:  

… deliberately abstracts form differences between persons and groups in order 
to treat all of them fairly (Thompson & Hoggett 1996:33) 

Thompson & Hoggett hävdar att partikularism är något annat. Det är en 
politik på en grupps egna villkor, i mångt och mycket definierade utifrån 
gruppens specifika villkor och behov. Positiv selektivitet kan verka 
pacificerande medan partikularism är aktiverande. Det finns en 

close affinity between particularism and empowerment (Thompson & Hoggett 
1996 s. 32). 

Young har från ett feministiskt perspektiv antagit utmaningen att möta 
ett differentierat socialt medborgarskap. I diskussionen om politics of 
difference (Young 1990, 2000) reser hon kravet på ett erkännande av 
olikhet och av utsatta gruppers särskilda behov, genom tilldelning av 
särskilda grupprättigheter. Häri ligger en stark kritik av en generell politik 
som Young menar inte ger förutsättningar för ett fullvärdigt socialt 
medborgarskap för alla grupper. Kritiken som riktas mot en sådan 
differentieringspolitik är att den riskerar att befästa gruppidentiter och 
gruppers intressen i linje med ett essentialistiskt synsätt. 
Lister och differentierad universalism 
Diskussionen om socialt medborgarskap som exkluderande respektive 
inkluderande företeelse, kan tyckas leda till ett vägskäl, där valet står 
mellan de skilda traditionerna liberal och civic republican samt mellan 
utgångspunkterna för universalism respektive differentiering. Spänningen 
återfinns mellan medborgarskapets exkluderande tendenser i förhållande 
till medborgarskapets förespegling av inkluderande. Men senare tids 
forskning har snarare utmanat sådana spänningar genom att söka former 
för ett mer inkluderande socialt medborgarskap, grundat i förståelsen av 
gruppers skilda villkor och behov. Ett inkluderande medborgarskap som 
hyser respekt för kulturella skillnader lika mycket som för formella 
rättigheter vilket innefattar både en acceptans för universella principer 
och erkännande av olikhet (Lister 2007). Sökandet efter det som kan 
bilda en länk mellan de skilda principerna, framstår som centralt i den 
pågående diskussionen (Ålund 2005).  

Problematiken för dagens debatter gäller förbindelse mellan universalismen 
(som utgör den klassiska sociologiska medborgarskapsteorins kärna) och de 
krav för erkännande av skillnader som bekämpar divisionering och 
uteslutningspraktiker vilka springer ut som skillnader (jämför Lister 1996) 
(Ålund 2005:293). 
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Jag betraktar R. Listers modell för differentierad universalism som en sådan 
förbindelse. Genom att uppmärksamma båda riktningars begränsningar 
blir en rimlig tanke att gå utanför de två, för att nå en bärande modell. 
En modell som står för den liberala idén om fri och lika rätt men också 
för en förståelse av medborgaren som aktivt handlande subjekt med 
engagemang såväl på den privata som på den offentliga arenan (Lister 
1997, 2003). Relationen mellan det sociala medborgarskapets två 
dimensioner, som status och praktik, formas genom medborgares 
agerande på sociala och politiska arenor. I en sådan interaktion mellan 
det sociala och politiska medborgarskapet har det varit möjligt för 
kvinnor att stärka sin position i samhället. Det har skett genom att 
faktiska sociala rättigheter och skyldigheter har skapat förutsättningar för 
ett politiskt agerande som i sin tur krävs för att utöka och upprätthålla 
det sociala medborgarskapet (Lister 2003).  

Vad är då R. Listers egen modell för ett socialt medborgarskap? 
Vägen som feministisk teori har att gå, menar R. Lister, är att se 
medborgarskapet ur de båda perspektiven, socialt medborgarskap såväl 
som status som agerande för att nå ett inkluderande och universellt 
medborgarskap. Kritiken av det exkluderande sociala medborgarskapet 
och den falska universalismen, innebär inte ett övergivande av målet med 
det universella medborgarskapet.  

På så sätt utgör R. Listers linje en syntes av rättigheter, delaktighet 
och människors agerande. Den är ett försök att förena medborgarskapets 
kärna, universalism med en differentieringspolitik. Den bärande idén är 
att faktisk universalism kan uppnås endast när skillnader och olika behov 
uppmärksammas och beaktas. Feministisk medborgarskapsteori och 
politik tar avstamp i medborgarskapets exkluderande funktion när man 
kritiserar den ojämlikhet och de skillnader som universalismen rymmer 
(Lister 1997, 2003). Olika gruppers begränsade sociala medborgarskap 
bör mötas genom differentierad universalism, vilket R. Lister vill 
karaktärisera som mötet mellan universalism och partikularism. 

Tension can be creative, pointing the way to what we might term a 
“differentiated universalism” in which the achievement of the universal is 
contingent upon attention to difference (Lister 2003:91). 

R. Lister ser möjligheten att skapa förutsättningar för ett fullvärdigt 
socialt medborgarskap för alla medborgargrupper genom att se till de 
skilda behov som framträder och låta olikheter vara normen för det 
universella sociala medborgarskapet. Istället för att lägga till gruppers 
skilda behov och olikheter ska de inkluderas som en grundläggande del i 
universellt socialt medborgarskap. Särskilt lyfter hon fram den privata 
omsorgssfären. Idén bakom det R. Lister benämner en differentierad 



3. Teoretisk ram 

 53 

universalism är att forma ett universellt medborgarskap som bygger på 
människors olikheter när det kommer till sociala variationer som kön, 
klass, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Dessa olika 
aspekter får en samverkande betydelse i förhållande till det sociala 
medborgarskapet. Förståelsen för att vi alla är olika i många avseenden 
blir grunden för att säga att skillnader är det normala. Jag har tagit fasta 
på det i R. Listers diskussion som betonar att olikheter måste sättas i 
relation till lika förutsättningar för sociala villkor. Härigenom bildas en 
bredare bas för normen om hur det sociala medborgarskapet förstås och 
hur rättigheter och skyldigheter utformas. Därmed kan ett exkluderande 
socialt medborgarskap förvandlas till ett inkluderande universellt socialt 
medborgarskap.   
Inkluderande socialt medborgarskap och agerande i vardagen – det 
levda medborgarskapet 
I senare decenniers forskning har begreppet socialt medborgarskap 
alltmer utvecklats i riktning mot förutsättningar för inkludering. Det har 
skett en förskjutning av uppfattningen om socialt medborgarskap som 
legala regler och rättigheter till betoningen av normer, praktik, mening 
och identitet (Lister 2007). Det kan kopplas till att socialt medborgarskap 
analyseras intersektionellt där olika faktorers samverkande betydelse 
beaktas. Rum och plats, privat och offentligt, omsorg, kulturella, sociala 
och politiska praktiker relateras till the everyday world of citizenship, praktiker 
som konstituerar det levda medborgarskapet (Lister 2007). Begreppet förstås 
härigenom mer i dess konkreta form som praktik relaterad till sitt 
omgivande sammanhang snarare än som teoretisk abstraktion. Levt 
medborgarskap i meningen av vad socialt medborgarskap och social 
delaktighet betyder för människor i vardagen. 

En studie som tar sin utgångspunkt i det levda medborgarskapet och 
som jag framför allt använder i min analys av det empiriska materialet är 
gjord i Leicester i England av R.Lister, N. Smith, S. Middleton och L. 
Cox (Lister 2003b) Young people talk about citizenship: empirical perspectives on 
theoretical and political debates. Studien ger uttryck för ett ökat intresse för 
vardagslivets sociala medborgarskap i meningen hur människor förstår 
och skapar rättigheter och skyldigheter, tillhörighet och delaktighet och i 
vilken utsträckning socioekonomiska förhållanden påverkar medborgares 
livssituation (Lister 2003b).  
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Fem modeller9 för vad de unga förväntar sig av ett medborgarskap som 
framför allt ligger framför dem trädde fram i den engelska studien, 
universal status, respectable economic independence, constructive social participation, 
social-contractual och right to a voice. Ordningen representerar också det antal 
personer som uttryckte upplevelser som kunde hänföras till respektive 
kategori. Det innebär att de flesta uttalade sig om det som betecknades 
som universal status. Naturligtvis återfinns många individers 
uppfattningar i flera kategorier samtidigt. 

I analysen av min studie nyttjas tre av modellerna, constructive social 
participation, social-contractual och right to a voice. Motiveringen är att de är 
väldigt närvarande i empirin, vilket inte gäller för de två övriga. De två 
modeller som inte finns med är universal status och respectable economic 
independence. Det kan naturligtvis uppfattas som anmärkningsvärt 
eftersom de utgör de två modeller som har högst frekvens bland R. 
Listers et als informanter. Hur detta kommer sig kan jag inte förklara 
men möjligen spekulera något runt. Det kan när det gäller universal status 
möjligen grundas i tillit till det svenska samhället och välfärdsförmånerna 
som inte återfinns på motsvarande sätt i det brittiska. Det skulle också 
kunna förklaras med att det faktiskt läggs ner mer resurser på svensk 
välfärd än brittisk som andel av BNP. De unga kan därmed antas ha det 
faktiskt bättre. 

                                                           
9 Universal status, att medborgarskapet härrör ur att man är samhällsmedlem eller del av 
nationen. Orden beeing och belonging återkommer. Det ligger nära tanken på status som 
är en utgångspunkt i Marshalls teori. Författarna pekar på att det går över en thin 
version/formulering – att vara en person där alla i princip omfattas av medborgarskapet 
till en thick version/formulering där man betonar det faktiska eller mer konkreta att 
uppleva sig ha rättigheter och skyldigheter samt att tillhöra en gemenskap i någon form. 
Respectable economic independence,  att vara en person som har ett lönearbete, betalar skatt 
och har en familj och eget hem. Uttryck hur de ville se sitt liv för att undvika att bli en 
second class citizen. 
Constructive social participation knyter nära an till innebörden av att vara en ”god” 
medborgare. Det kan ses som en slags personlig uppmaning eller som förknippad med 
skyldighetsaspekten av medborgarskapet. Det är detta som avses med en persons 
konstruktiva hållning till samhället. Det innebär också att utöver att passivt följa lagar 
och regler också forma ett mer aktivt skapande medborgarskap präglat av ett 
ansvarstagande för att hjälpa människor och eftersträva en positiv inverkan på 
omgivningen. 
Social-contractual -relation i medborgarskapet. Det är en slags reciprocitetslogik som en 
strukturell logik. Här refereras främst till rättigheter och skyldigheter och sambandet 
mellan att vara en del av samhället och att ha rättigheter och att uppfylla kraven på att 
leva i enlighet med de lagar som råder.  
Right to a voice – rätten att uttrycka sig och att bli lyssnad till. Det handlar om att bli 
respekterad. 
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Den andra modellen, respectable economic independence knyter an till 
samma fundering. Det brittiska samhället är i större utsträckning ett 
klassamhälle med tydliga sociala markörer och barriärer som försvårar 
klassomflyttningar (utbildningsbakgrund, språk et cetera). Det talar för 
att det kan finnas en större klassmedvetenhet/underordning bland annat 
hos de unga som i studien benämns som outsiders vilka framför allt 
utgörs av unga män. Det kan också vara en följd av en tydligare 
upplevelse av det sociala könets kraft i att forma identitet runt den 
traditionella uppgiften av bread-winner bland unga brittiska män. 

Studien Lister et al (2003b) utgår inte från etnicitet, vilket är en 
utgångspunkt för min egen studie. Med koppling till etnicitet har jag i 
analysen av empirin utvecklat ytterligare tre tematiseringar som bygger på 
konkreta innebörder av, transnationalism (känslan av tillhörighet och 
förankring över nationella gränser), retraditionalism (att söka sig tillbaka 
till olika uttryck för det etniska ursprunget) och revandikalism (att 
protestera mot missförhållanden och utsatthet genom att ställa krav på 
förändring), (Ålund 1985). Man kan säga att dessa utgör dimensioner av 
vad unga förväntar sig av ett medborgarskap som framför allt ligger 
framför dem med ett tillägg av den etniska dimensionen. Genom 
transnationalism modifieras bilden av och behovet av anknytning till 
Sverige och genom att tillföras betydelsen av förankring och tillhörighet 
även utanför Sveriges gränser. Till följd av retraditionalism lever det 
etniska ursprunget kvar i tanken på att forma sin framtid. Revandikalism 
gör att man finner en strategi för att påverka sin framtid istället för att 
låta etnicitetens segregerande funktion ta överhanden. 

Detta innebär i förlängningen att när jag sökt det specifika hos de 
brittiska ungdomarna när de betonar universal status och respectable economic 
independence så kan förklaringen också ligga i den utländska bakgrund som 
kännetecknar gruppen i Sverige. Det skulle mot bakgrund av detta senare 
förda resonemang över transnationalism, retraditionalism och 
revandikalism kunna förklara det svaga talet om dessa modeller i den 
svenska studien, genom att betrakta det som ett uttryck för att 
räckvidden för universalism inte förknippas med det nationella territoriet 
samt en distanserad hållning till att vara och förbli svensk.  
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4. Operationella begrepp och tidigare forskning  
I föregående kapitel gjorde jag en genomgång av begreppet socialt 
medborgarskap och hur jag kunde göra det användbart som 
analysredskap i min studie. Utgångspunkten var förbindelsen mellan den 
sociala delaktigheten och begreppet. Jag fann då två spår som var 
intressanta att ta med in i analysen. Det första var relationen mellan de 
formella medborgerliga sociala rättigheter som finns i Sverige och det 
substantiella utfallet av dessa för unga vuxna med utländsk bakgrund. 
Intressant är att problematisera glappet mellan dem. På motsvarande sätt 
är det intressant att uppmärksamma en eventuell diskrepans mellan social 
delaktighet och deltagande.  
Operationella begrepp 
Att skilja delaktighet från deltagande leder som jag ser det vidare till att 
delaktighet är ett mer komplext begrepp än deltagande. Jag får här stöd i 
rapporten En känsla av delaktighet (Edström et al. 2005). Här skriver 
författarna: ”Delaktighet är en variabel som inte så lätt låter sig mätas. 
Det handlar snarare om att mäta en känsla eller en subjektiv upplevelse 
av delaktighet” (ibid s.145). Delaktighet handlar alltså om att föra in en 
värderande dimension. Det är denna värderande dimension av glappet 
som bör beaktas i en studie (som min) som fokuserar social delaktighet. 
Än tydligare blir kopplingen till upplevelsedimensionen i R. Listers 
begrepp levt medborgarskap (2007). Här kommer komponenter in som kan 
nyttjas för att ge en innebörd i begreppet social delaktighet nämligen ord 
som tillhörighet, påverkansmöjlighet, tillit och betydelsefulla relationer. 
Jag vill återföra till mitt syfte som centreras runt hur upplevelser 
artikuleras. Jag pekar på att hur människor förstår sina sociala rättigheter 
och skyldigheter utgör en del av min forskningsfråga. Men jag poängterar 
också att den subjektiva sociala delaktigheten är relaterad till hur gruppen 
skapar möjligheter och bemästrar hinder för delaktighet. Sammantaget leder 
det till att det är värderingen av det faktiska som varje individ gör som är 
i fokus. Det innebär egentligen en frikoppling gentemot att ha det 
faktiska kartlagt för varje individ.  

Den första ingången till upplevd social delaktighet som jag här 
beskrivit och använt mig av, är att den utöver att vara en faktisk 
dimension, också innehåller värderingar av delaktigheten samt den egna 
upplevelsen och bedömningen av det egna agerandet/engagemanget. En 
andra ingång är att tydliggöra att det jag beskrivit hittills är dimensioner 
vilka skulle kunna benämnas tillhöra gruppen materiellt orienterade 
delaktigheter, vilka här getts ett innehåll genom mina valda områden: 
boende, utbildning, arbete, fritid och politik. De utgör också 
komponenter i social delaktighet i det svenska samhället. Mot detta 
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menar jag måste ställas en immateriellt orienterad del.  Den är inte på 
samma sätt knuten till att leva i det svenska samhället utan innehåller 
upplevelser av existentiell delaktighet/förankring respektive upplevelser 
av att ha värdefulla relationer. Med sociala relationer avser jag i denna 
studie, de relationer och den kommunikation som de unga vuxna med 
utländsk bakgrund har med människor utanför det egna hushållet, det 
vill säga familj utom det egna hushållet, anhöriga, kamrater, vänner, flick- 
respektive pojkvänner, äkta makar, föreningsledare, arbetskamrater, 
skolpersonal och andra formella relationer som myndighetsföreträdare.  

Sociala relationer kan således både vara en del i en grupptillhörighet i 
det svenska samhället – att delta i föreningsliv et cetera. Men det kan 
också vara en del i att värna en etnisk identitet genom att agera i specifika 
etniska grupperingar. Här skulle man då kunna tala om en enklavisering 
som delaktighet snarare än delaktighet i det svenska samhället i sin 
helhet. Samtidigt kan naturligtvis dessa existentiella och relationella delar 
komma att, utan att de i sig skapar delaktighet i det svenska samhället 
som helhet, indirekt medverka till att skapa detta. Det kan ske till följd av 
att de stärker individers självförtroende och förankring i vidare 
bemärkelse och på så vis ökar benägenheten till att agera på flera arenor i 
samhället. Jag kommer inte att på samma sätt ha dessa immateriella delar 
i fokus men de kommer åtminstone att problematiseras i relationen till 
upplevda hinder och möjligheter, och hur de förra bemästras och de 
senare skapas.  

I anslutning till den relationella aspekten vill jag peka på att det finns 
vedertagna termer för hur de kan fångas upp. I slutbetänkandet från 
Kommittén Välfärdsbokslut (SOU 2001:79) talas om social förankring ur 
två aspekter, nämligen socialt stöd och sociala nätverk. En indikator på 
socialt stöd är: ”Att ha en riktigt nära vän som man kan tala med om vad 
som helst” (SOU 2001:79:47). Medan sociala nätverk (formella och 
informella) avser: ”förekomsten av och strukturen på de relationer och 
band man har med andra personer” (SOU 2001:79:46), det vill säga 
umgänget utanför det egna hushållet. Man poängterar också att ”ett gott 
socialt stöd har fungerat som ett skydd mot ofärd under 1990-talet” 
(SOU 2001:79:48). 

Återgår vi till glappet mellan de formella rättigheterna och det 
substantiella utfallet av dem vill jag också föra in ett resonemang kring 
diskriminering som hinder för delaktighet. Diskriminering som företeelse 
är en process som påverkas av samspelet mellan strukturella och 
institutionella förhållanden samt individuella handlingar. Diskriminering 
blir en konsekvens av den ojämlika tillgången till makt, politiska och 
ekonomiska resurser som råder mellan samhällets olika grupper och 
individer. Det framkommer som en av slutsatserna i Utredningen om makt, 
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integration och strukturell diskriminering (Kamali 2006c). Det leder bort från 
förklaringsmodellen att diskriminering uppstår oberoende av 
kontextuella faktorer och endast som ett resultat av enskilda individers 
handlingar, med utgångspunkt i uppfattningen om människors olika 
värde. Istället menar de los Reyes och Wingborg att diskriminering är: 

utfallet av en strukturell ordning som ger vissa individer och grupper företräde 
framför andra. ... Diskrimineringen utgör därmed en grundläggande 
mekanism i en maktstruktur som skapar underordning genom att 
systematiskt markera och vidmakthålla olikheter mellan (de los Reyes & 
Wingborg 2002:11).  

Det pågår ett särskiljande av personer med utländsk bakgrund genom 
etnisk diskriminering och ojämlikhet mellan svenskfödda och 
utlandsfödda inom de flesta samhällsområden i Sverige. Det framgår av 
bland annat den kunskapsöversikt över svensk strukturell diskriminering 
som presenterades av de los Reyes och Wingborg och i den svenska 
utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering från 
2006, som leddes av Kamali (de los Reyes & Wingborg 2002, Kamali 
2006c). Strukturell diskriminering innebär att det till exempel råder en 
större osäkerhet när det gäller tillgängligheten till formella och reella 
sociala och politiska rättigheter samt välfärdstjänster för medborgare 
med utländsk bakgrund än för övriga befolkningen (Kamali 2006). 
Forskning har visat att medborgare med utländsk bakgrund utsätts för 
diskriminerande behandling inom rättsväsendet genom till exempel en 
högre grad av kontroll (Rantakeisu et al. 2000, Kamali 2006). Även 
medias problematisering av det mångetniska samhället sker på ett 
diskriminerande sätt visar studier som ingår i de los Reyes och 
Wingborgs genomgång (2002). Arbetsmarknaden och skolvärlden har 
tidigare diskuterats i relation till diskriminerande och exkluderande 
effekter. I anslutning till diskriminering på arbetsmarknaden finns skäl att 
uppmärksamma Neergaards analys av fackföreningsrörelsens roll i att 
skapa och upprätthålla ”de och vi-ordningen” i arbetslivet genom en 
sådan sortering av medlemmarna (Neergaard 2005). Mulinari har 
analyserat fackföreningsrörelsens praktik med utgångspunkt från ett 
ideologiskt perspektiv och fann att den inte fungerade öppet rasistiskt. 
Däremot menar hon att det är: 

... mycket som tyder på att den svenska fackföreningsrörelsens diskurser och 
praktiker i förhållande till rasifierade grupper och i konstruktionen av den 
fackliga världsbilden, uppvisar en hög grad av rasism (Mulinari 2005:120). 
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Lange (2000) visar i sina resultat från omfattande studier under 1990-
talet över etnisk diskriminering i Sverige, att det sker inom främst tre 
områden. Det sker i hög utsträckning i samband med att man söker 
arbete, vid hot eller trakasserier på offentlig plats och i arbetslivet, samt 
på arbetsplatsen. Etnisk diskriminering visar sig även, om än i något 
mindre omfattning, genom grannars uppträdanden, i skolan och på 
arbetsförmedlingen. I resultatredovisningen har Lange ordnat de olika 
formerna för diskriminering i motsvarande tre grupperingar, 
diskriminering i arbetslivet, diskriminering vid kontakter med 
myndigheter och diskriminering på publika arenor, det vill säga i de två 
senare fallen som relationell företeelse. I studierna kan urskiljas både en 
genus- och en åldersdimension. Med en viss förenkling kan konstateras 
att män upplever diskriminering i högre utsträckning än kvinnor och 
yngre personer uppger oftare att de upplever sig bli diskriminerade än 
äldre personer (Lange 2000). 

Etnisk diskriminering utgör alltså en verksam mekanism i det svenska 
samhället och utgör ett verktyg som jag kan använda i analysen av hur 
informanterna ser på delaktigheten inom områdena boende, utbildning, 
arbete, fritid och politik men också i relationer. Jag menar vidare att 
oavsett den omfattning faktisk diskriminering har, kvarstår betydelsen av 
upplevd diskriminering. Den upplevelsen påverkar de sätt på vilket 
individer bemöter skilda hinder och begrundar skilda möjligheter för att 
som sociala aktörer delta i de sfärer av socialt liv som omfattas av 
innebörder av socialt medborgarskap. Jag skiljer alltså i linje med den 
tidigare framställningen i detta kapitel, mellan faktisk etnisk 
diskriminering och upplevd etnisk diskriminering.  
Tidigare forskning 
Jag har i inledningen relaterat till forskning inom det utvalda 
forskningsområdet när jag positionerade min forskningsuppgift. Även i 
teorikapitlet finns tidigare forskning insprängt framför allt då jag relaterar 
till R. Lister. Där redovisas hennes longitudinella studie gjord 
tillsammans med Smith, Middleton och Cox (2003b) över hur brittiska 
ungdomar uppfattar socialt medborgarskap.  

I det här avsnittet kommer jag att relatera till ett antal 
forskningsbidrag där man har studerat området unga, etnicitet och kön. De 
tjänar som en orientering om tidigare forskning inom det fält som ligger 
nära det i vilken min egen studie är genomförd. Kategorierna unga, 
etnicitet och kön studeras, men som framgår i kommentaren, i en 
storstadskontext, vilket är en skillnad. En annan skiljelinje går mellan att 
fokusera identitet och kultur alternativt social delaktighet.  
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Ove Sernhede (2002) följde under en dryg tvåårsperiod, i en studie 
ungdomar i Göteborgsförorten Angered. O. Sernhede beskriver själv sin 
studie på följande sätt: 

 ”Den här boken handlar om livsvillkor och kulturella uttryck i 
segregationens och det nya klassamhällets Sverige. Det handlar om hiphop och 
unga ”invandrarmän” i Göteborgs nordöstra förorter – Angered, eller som de 
unga där själva ibland benämner denna del av staden – Los Angered” 
(2002:12).  

Studien har en etnografisk inriktning och bygger på deltagande 
observationer och intervjuer. O. Sernhede betraktar framför allt unga 
män i en storstadsmiljö, vilket skiljer den från min. Några unga tjejer 
träder emellertid fram. O. Sernhede diskuterar den ungdomskultur som 
visar sig utgöra en förenande mekanism för de unga i den etniskt 
heterogena förorten. Det är inte ett tema som jag har diskuterat i termer 
av, framför allt beroende på att jag studerar en medelstor stad men inte 
en storstad. Framför allt vill jag ta fasta på att O. Sernhedes studie är en 
storstadsstudie. Han lyfter fram att de nya ”invandrardominerade” och 
av fattigdom präglade bostadsområden i de tre storstadsregionerna 
skapar sköra vuxengemenskaper, karaktäriserade av extrem etnisk 
heterogenitet. Många vuxna ser sitt boende i området som en tillfällig 
lösning. För dem utgör boendet och stadsdelen en tämligen svag 
utgångspunkt för gemenskap. Stadsdelen utgör inget socialt eller 
offentligt rum som man ger någon avgörande betydelse. För många 
vuxna är det snarare familjen, religionen och gemenskapen i den egna 
”etniska” gruppen som är det mest betydelsefulla och som ger möjlighet 
till någon form av välbefinnande (2002:86 f). För många unga förhåller 
det sig däremot annorlunda. Ungdomarna kommer i kontakt med det 
svenska samhället på ett annat sätt än föräldrarna – genom dagis, skola 
och på fritiden. Det framträder en klyvnad mellan vuxna och unga i 
Angered som kanske framförallt präglas av de vuxnas upplevelser av 
social exkludering och brist på social delaktighet som planteras in i 
ungdomarnas värld. Medan föräldrarna saknar förankring i det offentliga 
sociala rummet och istället befinner sig i det nära – familjens och den 
etniska gruppens rum - samtidigt som ungdomarna lever ute i detta 
offentliga rum. Det ger dem erfarenheter som skiljer sig från majoriteten 
av etniskt svenska ungdomar. Deras ”värld” skiljer sig från majoriteten 
av ungas i dagens Sverige. Det innebär att de är svagt förankrade i 
majoritetssamhället och att dessa ungdomars behov av: 

… erkännande, respekt och tillhörighet är – på ett annat sätt än vad som är 
fallet för ”etniskt svenska” ungdomar – präglade av alienationsskapande 
möten med det officiella Sverige (2002:87).  
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Ungdomarna i O. Sernhedes studie har en pessimistisk framtidssyn – de 
ser svårigheter med att ta sig in i samhället, att veta vad man ska göra 
med sitt liv . De ser ingen riktig framtid i Sverige (2002:93). Här verkar 
tjejer ha en ljusare framtidssyn (2002:103). Intressant är när de relaterar 
detta till var de bor. De tänker sig inte att det är en möjlig väg att flytta 
till föräldrarnas ursprungsland. Den strategi som växer fram, menar O. 
Sernhede, är att med utgångspunkt i den alienation som de upplever, 
skapar de en ny gemenskap med ungdomar i motsvarande situation och 
där den kulturella gemenskapen, till exempel genom hiphop musik spelar 
roll. 

I sin doktorsavhandling, Inte samma lika :  identifikationer hos tonårsflickor 
i en multietnisk stadsdel, betraktar också Åsa Andersson (2003) förortslivet 
för unga med skilda etniska bakgrunder i Göteborg. I centrum för 
studien står kön, ungdom, etnicitet, plats och social skiktning. Studien är 
gjort under slutet av 1990-talet i en stadsdel i Göteborg, men Å. 
Andersson redovisar inte vilken. Däremot framgår det att det är en 
”svenskgles” stadsdel, för att använda Å. Anderssons beteckning. Till 
skillnad från O. Sernhedes studie är det flickor som intervjuas. 
Informanterna har skilda etniskt ursprung även etniskt svenskt. Samtliga 
bor i samma stadsdel och går i skolan där. Såväl O. Sernhede som Å. 
Andersson arbetar utifrån ett etnologiskt angreppssätt. 

I likhet med O. Sernhede är Å. Anderssons studie en storstadsstudie. 
Å. Andersson (2003) har i sitt avhandlingsarbete studerat 
invandrarflickors identifikationsprocess. I avhandlingen visar hon att de 
flickor som har intervjuats ger uttryck för en stark upplevelse av 
segregation. Detta exemplifieras med uttalanden som ”Det här är inte det 
riktiga Sverige”, vilket markerar upplevelse av social exkludering från det 
etablerade Sverige. Det är ibland också ett uttryck för en gemenskap, där 
ursprung är mindre betydelsefullt i jämförelse med de sociala 
erfarenheter man har, på den plats som idag utgör den gemensamma 
hemorten.  

I båda studierna har plats en betydelse som tycks utgå från att det är 
en storstadsmiljö. Samtidigt som O. Sernhedes unga män tycks längta 
bort men ändå inte ser det som ett alternativ, så uttrycker Å. Anderssons 
flickor en tillförsikt i sitt boende i storstaden. Det finns indikationer på 
att det hänger samman med att många av dem har flyttat in från mindre 
orter i Sverige till denna stadsdel. De unga männens drömmar skiljer sig 
från de unga tjejernas erfarenheter. Här framträder vad jag kan se en 
könsskillnad. Handlar det också här om en mer positiv framtidssyn hos 
tjejer generellt sett? Gemensamt för ungdomarna i de båda studierna är 
att de finner på coping-strategier som framför allt handlar om att inte 
stänga in sig i sin egen etniska gruppering. 
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Båda studierna är alltså storstadsstudier där segregationen är påtaglig. 
Det är viktigt för mig att ha detta med mig. Bråmå (2004) pekar på att 
segregationen i städer i gruppen under storstäderna – som Uppsala, 
Västerås, Jönköping och Umeå – ”inte alls når samma segregation som i 
storstäderna” (Bråmå 2004:20).  

Också Aleksandra Ålund rapporterar från ett forskningsprojekt i en 
storstadsförort i Stockholm. Resultaten återfinns i boken Multikultiungdom 
Kön, etnicitet, identitet från 1997. I boken fokuserar A. Ålund upptäckten 
att invandrarungdomar som lever i mångkulturella miljöer utvecklar ett 
kulturellt gränsöverskridande, en transkulturell livsstil som blir en del av 
det svenska mångetniska samhället. Dessa unga människor som lever 
och formas i det svenska samhället, har alla ett behov av att känna att de 
hör till och är en del av samhället. 

De yttre villkoren för social interaktion spelar en central roll för hur 
ungdomskulturen och ungdomarna själva utvecklas, genom egna 
vardagserfarenheter, ofta konfliktfyllt identitetsarbete och självspegling i 
omgivande samhällets stigmatiserande uppfattningar (Ålund 1997:166). 

Genom migration och olika etniska gruppers närvaro på samma platser 
blir sociala och etniska gränsöverskridanden viktiga strategier i en alltmer 
mångetnisk kontext. Så som jag förstår A. Ålunds diskussion blir då 
förmågan till just en sådan transetnisk livsstil ett verktyg för att skapa en 
förankring i det svenska samhället. A. Ålund pekar i studien på 
könsskillnader när det gäller etniskt gränsöverskridande livsstil. Hon 
finner att flickor i större utsträckning än pojkar förmår att etablera 
transetniska sociala relationer och gemenskaper. 

Jag ska nu övergå till två danska studier. Den första är en bok baserad 
på en doktorsavhandling skriven av antropologen Yvonne Mørck 
(Mørck 1998). Boken bär titeln Bindestregs-Danskere. Fortällinger om kön, 
generationer og etnicitet. Y. Mørck bygger sin avhandling på ett material 
insamlat i Köpenhamn och ungdomsgruppen är som hon själv skriver 
”välfungerande” ungdomar på väg in i det högre utbildningssystemet. De 
ingår alla i gruppen invandrarbarn och vars normer och värderingar är 
präglade av det. De tvingas till att hantera nya former för etnisk och 
kulturell mångfald. Också i Mørcks studie är det brytningen mellan att ha 
andra normer och värderingar både i relation till sina föräldrar och i 
relation till de etniskt danska ungdomarna. Y. Mørck menar att man 
måste utveckla en modern, urban etnisk identitet. Innebörden i detta är 
att de måste tillskansa sig: 

uddannelse og andre kvalifikationer, hvis  de skal tage del i en social og 
ökonomisk mobilitet, hvorigennem de kan öge deres status både i det danske 
samfund, i invandrermiljöerne og i oprindelseslandet (Mørck 1998). 
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En slutsats är att ungdomarna lever i/pendlar mellan parallella världar 
när det gäller de aktiviteter de deltar i – gemensamma i vissa 
sammanhang och åtskilda i andra (Mørck 1998). Det medför en spänning 
mellan begreppsparen kulturell lojalitet och kontinuitet respektive 
nyskapande och förändring. Y. Mørck relaterar inte en sådan spänning 
till en problematisering av en upplevelse av social delaktighet. Det gör 
däremot mina informanter. 

Den andra studien är gjord av poeten och kultursociologen Flemming 
Røgilds. Denne studerar i boken Stemmer i ett gränseland En bro mellan unge 
invandrere og danskere?, ungdomar i stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn 
(Røgilds 1995). F. Røgilds lyfter fram ett empiriskt material i skönlitterär 
framställning. Hans slutsatser växer därmed fram i det egna läsandet inte 
genom explicita påpekanden. I del II Teoretiska positioner gör F. 
Røgilds en teorianknytning där han drar ut linjer från sina intervjuer med 
danska ungdomar och ungdomar med utländsk bakgrund; framför allt 
turkisk. F. Røgilds har som Å. Andersson fokus på hur ungdomars 
identitet formas. Det återkommande temat i empirin är att etniskt danska 
ungdomar och de med utländsk bakgrund bygger broar sinsemellan och 
gör saker gemensamt i skolan och på klubbar. Samtidigt kritiserar man 
etniskt danska ungdomar som helhetsgrupp för att vara mer 
materialistiska på bekostnad av det mänskliga. I denna process upplever 
ungdomarna med utländsk bakgrund att man måste klara av att bemästra 
olika identiteter – de har en flytande identitetsuppfattning. 
Avslutningsvis framkommer också att de ungdomar som har utländsk 
bakgrund genomför förhandlingar om var de kommer från och vart de är 
på väg. 
Kort kommentar 
De studier jag har refererat till i avsnittet ovan har begreppen 
identitet/identifikation och kultur som centrala teoretiska begrepp. 
Gemensamt är dubbelheten. Identiteten/identifikationen och den 
process de ingår i formas i ett komplext samspel mellan att vara både del 
i den etniska majoritetsbefolkningen och i en etnisk 
minoritetsgruppering. I likhet med detta formas kulturen som en 
föränderlig kategori som hämtar inslag både från det omgivande 
samhället, och det kulturella ursprunget.  

Ser vi till social delaktighet så finns här en skillnad. Begreppet är i 
denna studie riktad mot den upplevda sociala delaktigheten i det svenska 
samhället. Etnicitet kommer in som en problematisering av detta. Det 
formella sociala medborgarskapet kretsar runt den universella tanken (på 
lika villkor) av rättigheter som konstrueras runt den sociala statusen som 



4. Operationella begrepp och tidigare forskning 

 65 

medborgare. Etnicitetens betydelse visar sig emellertid i den subjektiva 
dimensionen av det sociala medborgarskapet.  

Om man ska ta in identitet och kultur i denna avhandlings 
sammanhang så är det om det mångfacetterade identitets- och 
kulturbegreppet ger ett stöd i formuleringen av den sociala delaktigheten 
i det svenska samhället. I mitt material finns frågan om identitetens och 
kulturens betydelse för upplevelser av social delaktighet närvarande. Den 
bildar en relief i min porträttanalys. Den är alltså inte oväsentlig, men har 
i princip inte varit central i min analys som istället kretsar kring andra 
dimensioner som berör det sociala medborgarskapet och den sociala 
delaktigheten. 

Avslutningsvis vill jag ta upp ett tema som F. Røgilds formulerar i 
teoridiskussionen som ju avslutar den boken.  

- at de unge andengenerationsinvandrere bliver repraesentanter for et helt nyt 
kraftfelt, der på den ene side repraesenterer en erindringens hermeneutik i 
forhold til deres oprindelige kultur, og på den anden side repraesenterer en helt 
anden kritik af moderniteten og moderniseringsprocesserne end den, man ellers 
er vant till at se repraesenteret i Vesten (Røgilds 1995:240). 

Essensen i detta citat är för mig den dynamik i konstruktionen av ett nytt 
danskt samhälle där det som känns spännande är, att utöver att föra med 
sig nya kulturella inslag in i Danmark, är de unga också med i att delta i 
formuleringen och konstruktionen av den danska moderniserings-
processen. För jag över tanken till mina resonemang innebär detta att de 
unga vuxna med utländsk bakgrund också bör ses som aktörer i att skapa 
och omskapa innebörden i vad social delaktighet är och kommer att vara 
i det mångetniska svenska samhället. I en process där de unga vuxna med 
utländsk bakgrund, inte ska läggas till, utan inkluderas i formeringen av 
normen för det universella sociala medborgarskapet, i linje med 
diskussionen i kapitel tre.  
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5. De unga kvinnornas och männens upplevelser 
I detta kapitel gör jag en presentation och genomför en analys av mitt 
empiriska material. Resultatet visar hur de unga som ingår i studien 
förstår sociala rättigheter som universella och sociala skyldigheter som 
sitt ansvar. Deras upplevelser är delvis något annat än deras förståelse. 
De präglas av en dualism med å ena sidan en känsla av social delaktighet 
men också erfarenhet av etnisk diskriminering. De ger uttryck för att vilja 
agera för delaktighet men alla hittar inte formerna för det.  

I presentationen har min ambition varit att låta informanterna höras i 
beskrivningarna av sina egna upplevelser centrerade runt den sociala 
delaktigheten och det sociala medborgarskapet. Det har jag eftersträvat 
främst genom att välja en modifierad form av den empirinära 
porträttmetoden, men också genom att vara frikostig med att använda 
direkta citat från intervjumaterialet och i övrigt vara lyhörd för den 
information som finns i intervjumaterialet.  

Presentationen sker alltså i form av porträttbeskrivningar. Jag har valt 
att skildra empirin i en kvinnlig och en manlig porträttlinje, eftersom kön 
visade sig vara en intressant analytisk kategori. Som jag närmare har 
beskrivit i metoddiskussionen i kapitel två, var det inte min ursprungliga 
tanke att göra en uppdelning i kvinnor och män i analysen av studien. 
Det var först när det började framträda en könsdimension som visade sig 
ha betydelse i det empiriska materialet, och när jag tagit fasta på det R. 
Lister (1997, 2003) uppmärksammar om socialt medborgarskap och 
könsskillnader, som jag valde att göra denna uppdelning. 

Varje porträttlinje består av tre personers berättelser om sin 
upplevelse av socialt medborgarskap och social delaktighet, centrerad 
kring studiens olika teman. Sammantaget ger de en bild av den 
spännvidd som materialet ger i likheter och skillnader. Jag vill klargöra att 
samtliga namn som här används är fingerade med hänsyn till 
informanternas personliga integritet. 

Presentationerna följs av en analys där kvinnornas berättelser i den 
första porträttlinjen analyseras, relaterade till de övriga åtta kvinnliga 
informanterna. Medan männens berättelser i nästa porträttlinje analyseras 
relaterade till de övriga tre manliga informanterna. Analysen som tar sin 
utgångspunkt i respektive porträttlinjes innehåll, har ordnats tematiskt 
utifrån de teman som studien är centrerad kring: boende, utbildning, 
arbete, fritid och politik. 

 Dessa teman analyseras genom kategorierna: kön, ålder, civilstånd 
och vistelsetid i Sverige. Jag har tidigare nämnt att ambitionen har varit 
att betrakta dessa analytiska kategorier genom ett intersektionellt 
perspektiv. Det har skett på så sätt att jag i analysen har undersökt hur de 
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samvarierar i betydelse för informanternas upplevelse av möjligheter och 
hinder för social delaktighet.  

I porträttanalysen relaterar jag till undersökningen gjord av Lister et al 
(2003b) i England. Som tidigare nämnts har författarna tagit fasta på fem 
modeller för socialt medborgarskap. Dessa modeller har varit en 
inspirationskälla i min analys.  

De båda porträttlinjerna med respektive analys följs av en samlad 
resultatgenomgång i kapitel 6. Där lyfter jag fram och analyserar likheter 
och skillnader mellan de unga kvinnorna och männen i deras upplevelser 
av och agerande för ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 
Teman i intervjumaterialet 
De teman kring vilka jag har ordnat intervjuerna och intervjuanalysen, 
ringar in olika sidor av medborgarskapstanken och delaktighet: boende, 
utbildning, arbetsmarknad, fritid, och politik. Dessa teman är inte 
empiriskt genererade utan är sprungna ur de sociala rättighetsområdena, 
välfärdsservice, ersättningar och utbildningar som T. H. Marshall (1950) 
menade inbegreps i det sociala medborgarskapets formella och 
universella sociala rättigheter. T. Bottomore (1992) framhåller därtill 
sociala rättigheter som boende, hälso- och sjukvård. I sin diskussion 
tillför R. Lister så det subjektiva perspektivet och betonar betydelsen av 
agerande som aspekt av det sociala medborgarskapet. Politisk delaktighet 
är nära förknippad med delaktighet och agerande för det sociala 
medborgarskapet (Lister 2003, 2007). Politik som tema kan naturligtvis 
betraktas som stående för sig själv och knytas till politiskt 
medborgarskap. Jag har ändå valt politik som ett tema utifrån 
perspektivet social delaktighet, det finns implicit i diskussionen om 
påverkansmöjlighet, att göra sin röst hörd och känna sig lyssnad till. Det 
framgår i analysen, att de är närvarande aspekter av informanternas 
upplevelse av socialt medborgarskap och social delaktighet.  

Empirin illustrerar faktiska upplevelser av delaktighet respektive 
hinder för delaktighet, vilket framgår i följande presentation. 
Informanterna talar om sociala rättigheter och skyldigheter, i betydelsen 
av dess faktiska innehåll och tillgänglighet, relaterat till social delaktighet 
inom de områden som har ordnats i temana: boende, utbildning, 
arbetsmarknad, fritid och politik. Dessa aspekter av substantiell innebörd 
av socialt medborgarskap närmar sig R. Listers diskussion av det 
subjektiva sociala medborgarskapet (Lister 2003, 2007). Det syftar på 
delaktighet och agerande utifrån ett individperspektiv vilket präglas av 
strukturella förhållanden i ett samhälle.  

Jag nämnde i metoddiskussionen i kapitel två, hur empirin bjöd en 
intressant och väsentlig information som inte lät sig sorteras under de 
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redan nämnda teoretiskt grundade analysteman. Av det skälet har jag valt 
att kombinera de två kompletterande förhållningssätten, teorinära och 
empirinära vid det slutliga valet av analysteman.   

Delaktighet förknippat med det egna agerandet, framstår som en 
central del i hur de intervjuade unga kvinnorna och männen uppfattar 
socialt medborgarskap. Tre olika mönster har framkommit i materialet 
och har använts i analysen, transnationalism (känslan av tillhörighet och 
förankring över nationella gränser), retraditionalisering (att söka sig 
tillbaka till olika uttryck för det etniska ursprunget) och revandikalism en 
protest mot missförhållanden och utsatthet genom att ställa krav på 
förändring (Ålund 1985). Härmed har tre empiriskt grundade teman 
vuxit fram, tre teman där könsdimensionen i materialet har betydelse. De 
kan i förhållande till social delaktighet betraktas som uttryck för de olika 
strategier, som informanterna väljer i agerandet för ett fullvärdigt socialt 
medborgarskap och delaktighet i samhället. 
Porträttlinje ett 

Amina, Leila och Sarina 
Här presenteras berättelser från tre kvinnor som var och en med sin del 
har betydelse för helheten i kvinnoporträttet. Genom de tre kvinnorna 
representeras tre ganska typiska livssituationer i studiens material. De är 
valda eftersom de var och en, i sin situation, ger exempel på 
livssituationer och erfarenheter som kvinnorna i studien uppvisar. Dessa 
tre kvinnors berättelser ger tillsammans en variation på erfarenheter av 
socialt medborgarskap och delaktighet, genom deras olika upplevelse av 
förankring i det svenska samhället och transnationella orientering. 
Amina, en av de yngsta kvinnliga informanterna, lever i Sverige som 
andra generationens invandrare och bor fortfarande hos föräldrarna. 
Leila, en kvinna bland de äldsta av informanterna, är gift med en 
landsman. Slutligen Sarina är en kvinna som är gift och lever i ett 
äktenskap med en svensk man.  

Utöver dessa olikheter visar deras skilda upplevelser, dels olika grad 
av tillgång till sociala rättigheter och dels skilda möjligheter till och 
hinder för social delaktighet inom områdena boende, utbildning, 
arbetsmarknad, fritid och politik. Deras berättelser ger uttryck för 
transnationalism, retraditionalisering och revandikalism. Det gör just 
dessa tre kvinnor intressanta att utgå ifrån i relaterandet till övriga 
kvinnliga informanter. Genom att välja just dessa tre kvinnor som 
delprofiler kan jag visa spridning och mönster i materialet när det gäller 
upplevelse av socialt medborgarskap och social delaktighet. Amina, Leila 
och Sarina kommer tillsammans med de andra kvinnliga informanterna 
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utvidga förståelsen och visa på betydelsen av att de synliggörs i en 
kvinnlig porträttlinje. 
Amina med ett transnationellt engagemang och stark känsla av 
dubbel tillhörighet 
Denna första berättelse beskrivs genom en 18-årig kvinna, Amina. Hon 
är född och uppvuxen i Sverige medan båda föräldrarna kommer från 
Tunisien. Amina bor med sina föräldrar och yngre syskon i en lägenhet. 
Familjen har också ett hus i Tunisien. Pappan är etablerad på den 
svenska arbetsmarknaden sedan lång tid. Familjen trivs där de bor, det är 
trevlig stämning säger Amina. Hon och hennes syskon har kamrater i 
bostadsområdet. Familjen har vänner i staden som de har känt sedan 
barnen var små. Inga släktingar till familjen bor i Sverige, de bor i 
Tunisien. Amina går vid intervjutillfället andra året på gymnasiet. Det 
finns det som hon tycker om i skolan, att läsa och till exempel toleransen 
i den egna klassen för att ha en egen klädstil. Däremot kritiserar hon att 
lärare behandlar kvinnliga och manliga elever olika. De ställer högre krav 
på att flickorna i klassen ska vara skötsamma medan det finns en 
acceptans för att pojkarna är stökiga, ändå får pojkarna lika bra betyg. 
Hon upplever att det inte råder en jämställdhet mellan könen.  

Vi läser om jämställdhet nu och när läraren påpekar saker, då börjar man 
tänka att det faktiskt finns lite skillnader. Hur man ska vara som tjej och 
hur man ska vara som kille. Det märks inte jättetydligt men det finns, tror 
jag lite skillnader. Tjejer och killar behandlas olika överhuvudtaget. 

… Ja när man kommer in i klassrummet så sätter sig killarna längst bak i 
ett hörn. Så räcker dom upp handen och säger något. Det kan låta jättebra 
men samtidigt sitter dom längst ner och viskar. Men så fort en tjej säger något 
så blir det lekis. Det finns lärare som pratar med bebis-röst till tjejerna 
(Amina). 

Denna unga kvinna tycker inte att hon har någon större erfarenhet än så 
länge av sociala rättigheter och sin möjlighet att faktiskt få sin rätt. 
Hennes uppfattning är ändå att de gäller för henne som för andra. När 
jag frågar om hon litar på att hon skulle få ekonomiskt stöd från 
samhället om hon behöver det, så har hon svårt att svara på det. 

Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det. Det är lite svårt, nej jag vet faktiskt 
inte. Jag har inte provat och vet inte. Jag hoppas att det funkar (Amina). 

 Hennes främsta erfarenhet av sociala rättigheter gäller att söka 
sommarjobb, vilket vid intervjutillfallet har varit resultatlöst. 
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Sommarjobb till exempel har jag sökt och det är jättesvårt. Jag har sökt allt 
möjligt och vill inte gärna plocka bär, det vill jag inte göra. Men det var 
väldigt svårt att få sommarjobb här, för sådana som inte har utbildning 
(Amina). 

Även om det generellt är svårt att få sommarjobb så tror hon att det är 
svårare för ungdomar med utländsk bakgrund än för andra unga. Amina 
nämner några fler saker som hon tror har betydelse på arbetsmarknaden, 
nämligen på vilket yrke man söker sig till, namn, utseende och om man 
är tjej eller kille. 

Kanske när dom hör namnet, att dom tänker annorlunda, man vet aldrig. 
Delvis tror jag att det beror på vilket yrke det är, utseendet och så tjej eller 
kille (Amina). 

När vi kommer till vad Amina gör på sin fritid så berättar hon om att 
hon går på danskurs, gör semesterresor med familjen i Sverige och mer 
sällan besöker hon släkten i Tunisien. Hon har några riktigt nära 
tjejkompisar som hon är mycket tillsammans med. 

När jag är med kompisar så tycker jag väldigt mycket om att vara hemma 
någonstans. Vi är väldigt ofta hemma hos någon och lagar mat och ser på 
film. Vi har filmkvällar eller tittar på tv tillsammans (Amina). 

Amina visar engagemang för sina närmaste medmänniskor, men är också 
intresserad av mer övergripande samhällsfrågor. Under en period var 
hon aktivt engagerad i Palestina- och Israelkonflikten. Hon gick på 
möten och var med och arrangerade utåtriktade aktiviteter som den 
lokala gruppen gjorde, för att skapa uppmärksamhet kring konflikten 
mellan de båda länderna. Hon har gjort ett projektarbete i skolan på 
temat och planerar att arbeta med ett projekt för att samla in pengar till 
barn i Palestina. Hennes engagemang för konflikten mellan Palestina och 
Israel gjorde att hon för en tid sökte sig till vänsterpartiets 
ungdomsförbund och var medlem där. Amina tycker att det är för få 
personer som är aktivt samhällsengagerade, till exempel var hon med och 
arrangerade en gatufest mot rasism men det var få personer som kom. På 
frågan om det är många som är aktiva i den lokala Palestinagruppen 
svarar hon: 
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Det är inte så jättemånga, det känns inte så. Det är vänsterpartiet som, dom 
tänker ju, dom är solidariska med Palestina. Jag tror inte att det är så 
jättemånga överhuvudtaget. Det känns inte så. Självklart är det många som 
tycker synd om Palestina men det är inte mer än så. Det är inte många som 
är engagerade. Jag tror att det finns mer i andra städer, i lite större städer. … 
I stora drag känns det som att det inte är någon som kämpar för något här. 
Det är inte så många demonstrationer för andra saker heller här i denna stad 
(Amina). 

Amina säger att hon känner sig besviken på att särskilt unga människor, 
inte är mer aktiva och inte ställer upp på till exempel en sådan gatufest 
som var en manifestation för fred. Själv var hon bara under kort period i 
kontakt med ett politiskt ungdomsparti. Hon är inte politiskt intresserad 
på det viset. Istället för att delta partipolitiskt så gillar hon att engagera 
sig på andra sätt. Hon vill göra något praktiskt, så henne passar det att 
anordna och delta i olika sorters manifestationer. Amina var inte myndig 
och hade inte rösträtt vid föregående val. Hennes samhällsengagemang 
är mer inriktat på humanitärt arbete än partipolitik. Hon känner sig 
osäker på, om hon är tillräckligt politiskt insatt för att kunna rösta i 
kommande val.  

Jag har inte röstat än. Jag vet inte vilket parti. Jag är inte intresserad av 
partipolitik. Jag drar mig mot ett parti. Jag har varit medlem där. Men nu 
har det släppt lite det där med det partiet. Jag vet ungefär. Jag måste veta 
väldigt mycket innan jag röstar på ett parti. Det är inte säkert att jag röstar 
nästa gång. Jag tänker inte rösta om jag inte vet säkert vad jag ska rösta på. 
Då struntar jag i det. Samtidigt, jag får information genom nyheter, jag tittar 
på nyheterna, jag är intresserad av det. Så har vi arabiska kanaler. Jag vet 
hur samhället fungerar. Det är inte allt jag behöver veta (Amina). 

Här beskriver Amina hur hon tycker att hon har tillräcklig information 
och kunskap om samhället och är nöjd i det avseendet. När hon berättar 
om hur hon försöker stötta sina invandrarkompisar som hon träffar i 
klassen för svenska som andra språk, kommer just den förankringen 
fram som argument för att ha något att erbjuda sina klasskamrater. Där 
möter hon dem som nyligen har flyttat till Sverige. Hon ser sig som en 
mentor för dem och hjälper till med allt möjligt från att hjälpa till med 
det svenska språket, till att berätta om hur det svenska samhället 
fungerar.  
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Så har jag invandrarkompisar som jag träffar inne hos n.n. (läraren), som jag 
hjälper. Dom har kanske precis kommit till Sverige. Jag kan hjälpa dom lite. 
Jag pratar ganska mycket med dom. Dom kommer från olika platser 
alltifrån Togo och sådana länder. När jag kommer dit blir det helt 
annorlunda. Då pratar vi, dom berättar om hur dom hade det i sitt hemland. 
… Man lär känna folk från alla möjliga länder. Det är jätteskönt när man 
är där inne. … Jag kan berätta vad olika saker heter på svenska och 
förklara sån’t som de inte förstår. Det är väldigt trevligt. Det är delvis därför 
som jag sökte mig dit (Amina). 

Amina gillar den självpåtagna rollen av mentor, samtidigt som hon trivs 
och känner gemenskap med klasskamraterna i klassen för svenska som 
andra språk. Hon tycker att hon har en förankring i det svenska 
samhället, samtidigt som hon är en av dem med etnisk och religiös 
minoritetsbakgrund. På så sätt tycker hon att hon är en lämplig person 
att hjälpa kamraterna att finna sig tillrätta i det svenska samhället.  

Amina känner gemenskap och tillhörighet både i Sverige och i 
Tunisien. Familjen har bott länge i Sverige och i denna stad, i närmare 
tjugo år och de har vänner som de har känt under en stor del av denna 
period. Hon har kamrater som hon har känt sedan hon var liten. 

Man söker sig till dom man har känt länge. … Det är en sådan skillnad, 
dom kompisar som jag har, dom känner jag ju så himla väl och vi är 
likadana. Det är ingen av oss som är sån som dricker och är ute och håller 
på. Utan vi är mer sådana som, ja vi är mer lika. För när man kommer till 
gymnasiet så är det en annan sorts människor. De flesta är sådana som är 
ute och dricker, röker och festar. … Man dras ändå till dom som är mest 
lika en själv. … Man har även andra kompisar i klassen men det blir på ett 
annat sätt. Det blir inte att man ringer till varandra varje dag och pratar 
(Amina). 

När hon var yngre hade hon både svenska kamrater och kamrater med 
utländsk bakgrund. I takt med att hon blivit äldre upplever hon alltmer 
gemenskap med andra ungdomar med utländsk bakgrund. Därför är 
hennes närmaste vänner som hon träffar på fritiden andra ungdomar 
med utländsk bakgrund. I skolan däremot, är de flesta kamrater svenska, 
både killar och tjejer men några har utländsk bakgrund. 

Eftersom Amina är född och uppvuxen i Sverige känner hon till det 
svenska samhället väl, hon upplever också en svensk tillhörighet. 
Samtidigt betonar hon att hon har mycket kontakt med släktingar i 
familjens ursprungsland och är känslomässigt starkt engagerad och 
känner även tillhörighet med dem och till det landet. Aminas tankar 
kring sin fortsatta utbildning och sitt framtida yrkesval speglar hennes 
pendlande i synen på Sverige och Tunisien och hur hon upplever en 
dubbel tillhörighet. Hon vill gärna gå socionomutbildningen men tror 
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inte att hon kan få arbete som socionom i Tunisien. Hon tycker att det är 
svårt att veta om hon ska välja yrke efter intresse eller om hon ska välja 
ett yrke som även är gångbart i Tunisien.  

Ska jag välja utbildning eller anpassa efter landet och utgå ifrån det, t.ex. 
lärare som skulle kunna funka. Men vill jag verkligen det? Nej det vill jag 
inte. Det blir väldigt svårt. Nu vill jag bli socionom och då får jag kanske bo 
i Sverige (Amina). 

Hon ser både möjligheter och problem i att känna tillhörighet till dels det 
svenska samhället och dels det tunisiska. Eftersom hon har dubbelt 
medborgarskap så har hon möjlighet att välja var hon vill bo i framtiden, 
i Sverige eller i Tunisien. Hon känner en stark gemenskap med 
släktingarna, och när hon är där och hälsar på vill hon inte återvända till 
Sverige. Hon uppskattar närheten till människorna hon möter där och 
deras vänlighet och öppenhet. Det upplever hon inte i Sverige. Det 
varma klimatet är också något hon gillar.  

Människor värnar om varandra på ett helt annat sätt. Man träffar någon 
som man nästan inte känner, så hälsar dom på en som om man har känt 
dom i flera år. Grannar och så, alltså mina grannar därnere där min mormor 
bor, är nästan som släktingar. De pratar med en, när vi åker så står dom 
där och gråter. … När jag kommer tillbaka dit efter tre år, då känner jag 
som att jag har varit där för en vecka se’n. Alla känner alla. … Man är 
alltid välkommen (Amina). 

Allt det här skiljer sig från Aminas vardagsliv i Sverige. Samtidigt 
beskriver hon att när omställningen med att komma tillbaka till Sverige 
har lagt sig så har det sina fördelar också. Livet kan bli jobbigt även där 
efter ett tag. Här i Sverige är det tyst och inte lika mycket folk överallt, 
det har sina fördelar tycker Amina. När jag frågar hur hon ser på att hon 
äger denna dubbla möjlighet så svarar hon: 

Ja det är skillnad. Det är ganska skönt att ha dom här två. Jag kan inte 
bestämma mig riktigt. Det är i för sig det bästa att bo i Sverige om jag ska 
utbilda mig. Det blir så svårt att åka ner dit om man måste göra om 
utbildningen. Jag menar, jag kan arabiska, jag pratar det men jag kan inte 
skriva och läsa det. Så det blir dubbelt av allting (Amina). 

På samma sätt framskymtar motsvarande kluvenhet när det gäller hennes 
tankar kring en blivande man. Hon vet inte i dagsläget hur hon skulle 
vilja ha det. Hon vill gärna bilda familj senare i livet.  

Självklart så vill jag ha familj  ...  men inte nu, inte än i alla fall. Nu tänker 
jag på utbildning. Det kommer sen när man har utbildat sig (Amina). 
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På frågan om det spelar någon roll för henne om en eventuellt blivande 
man har sin bakgrund i Tunisien eller om han har svensk bakgrund 
svarar Amina: 

Egentligen spelar det inte någon roll. Vad som är enklast för mig och den 
personen är väl om vi har samma religion. … Jag är ju muslim och så är inte 
den personen det och då ska vi börja bråka om vad barnen ska ha för 
religion. Om dom ska äta griskött eller inte och sådana saker, åtminstone när 
de är små. Sen får de bestämma själva. Samma sak med namn, allt sånt blir 
jobbigt. Det spelar ingen roll egentligen. Det är inte så att jag tänker att jag 
ska gifta mig eller skaffa familj med en från Tunisien eller så. Men det skulle 
vara enklast om det var någon från Tunisien. Kanske inte från Tunisien 
heller för det blir svårt, utan en muslim som bor i Sverige. … Utbildning 
måste han också ha. Ja utbildning och religion spelar roll (Amina). 

Amina säger att hon mycket väl kan tänka sig att gifta sig med en svensk 
man, bara han är muslim. Det kan vara en man som är född och 
uppvuxen i Sverige men det kan också vara en man som har invandrat till 
Sverige senare i livet. Amina håller här, tillsammans med diskussionen 
om hur hon ska tänka kring utbildningsval, dörren öppen för att hon ska 
kunna välja mellan att bo och leva i Sverige alternativt att i framtiden 
flytta till Tunisien. 

Jag vet ju inte, jag kanske flyttar ner dit till Tunisien sedan. Mina föräldrar 
vet inte heller om de ska bo kvar här eller om de ska flytta ner dit. Det är 
jobbigt att det är osäkert för framtiden (Amina). 

Leila och retraditionalisering 
Leila är född i Iran och kom till Sverige vid tio års ålder. Idag är hon en 
25-årig kvinna. Hon bor med sina föräldrar och syskon i familjens hus i 
ett villaområde. Mamman är tjänsteman och pappan studerar på 
högskola. Hon har nyligen gift sig med en iransk man som bor i Iran. 
Det återstår några månaders studier innan hon är klar med sin 
högskoleexamen. När vi gör intervjun arbetar hon på ett sommarjobb 
där hon har möjlighet att få en tillsvidare anställning. 

När Leila beskriver hur hon ser på sociala rättigheter och skyldigheter 
tar hon tillgången på bostad som exempel. Hon föreställer sig att det blir 
svårt för henne att kunna få en lägenhet i de mer attraktiva bostads-
områdena, som de centrala delarna i staden. Hon jämför sina egna 
möjligheter med kamraternas, de har fått sina bostäder genom kontakter. 
Sådana kontakter som hon själv inte har. 

Med mina kompisar och så, där har man ju känt att de har alltid känt 
någon som dom har hyrt lägenheten av (Leila). 
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Inom området utbildning, känner sig Leila däremot nöjd och tycker att 
hon har haft möjlighet att skaffa en utbildning som hon har kunnat välja 
utifrån sitt personliga intresse. Hon har i det närmaste avslutat sin 
högskoleutbildning. Leila har under sin studietid kunnat förlägga vissa 
delar, ett examensarbete, till den kommun i Iran där hennes man bor. 
Hennes kunskaper och arbete har blivit efterfrågade i den kommunen, 
det bidrar till att hon tycker att utbildningen har medfört positiva 
erfarenheter, för henne. 

Den utbildningen, det är bland det bästa jag har gjort (Leila). 

Vägen till arbetsmarknaden kan se ut på olika sätt, med stöd och hjälp 
eller på egen hand. Mot slutet av sin utbildning, tog Leila kontakt med 
arbetsförmedlingen. Hon förväntade sig att få hjälp och stöd med att 
hitta ett arbete. Istället upplevde hon att man ställde hårda krav på henne 
utan att det var till någon hjälp att hitta ett arbete.  

Jag anmälde mig på arbetsförmedlingen. … Man går dit och sedan får man 
hjälp eller hjälp, man får sitta och skriva. Man får söka själv. De är väldigt 
hårda sådär men de hjälper inte speciellt mycket. … Ja, jag vet inte vad de 
ska göra, men jag hade ju, jag ville ha ett jobb då. Så då anmälde jag mig där 
och jag sökte jättemycket själv (Leila). 

Under samma period arbetade Leila tillfälligt i en annan stad men sökte 
arbete i hemstaden. Hon ville ha hjälp vid en sådan övergång, men här 
kunde inte arbetsförmedlingen hjälpa henne, hon föll utanför 
regelsystemet. Hon var missnöjd med att inte få det stöd som hon 
behövde. Leila fick besked om att hon inte var berättigad till ersättning, 
eftersom hon inte befann sig i hemstaden där hon hade anmält sig till 
arbetsförmedlingen. 

En annan ingång till arbetsmarknaden kan vara kontakter med 
tidigare kurskamrater. Under studietiden på högskolan hade Leila 
knappast någon kontakt med sina kurskamrater. Hon upplevde inte att 
det var någon social gemenskap i klassen vid sidan av själva 
studiearbetet. Det var två killar som flyttade till studieorten och dem 
umgicks Leila en del med. De var de enda annars beskriver hon det så 
här: 

Ja, de var i skolan och sedan direkt hem och så var det inget mer med det. De 
hälsade knappt fast man gick i samma klass. Jag tyckte att det var 
jättekonstigt.  … Ja just i min klass, så kan jag inte säga att jag känner 
dem speciellt väl, förutom just vissa tjejer och killar som man jobbade i grupp 
med (Leila). 

Det var få andra studenter med utländsk bakgrund på utbildningen.  
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Leila var den enda studenten i sin klass som hade utländsk bakgrund hon 
hörde också till de äldre i klassen. Det är mot den bakgrunden som Leila 
säger att hon inte kan tänka sig att kontakta någon av kurskamraterna 
framöver för att via den vägen skaffa ett arbete. Hon litar istället till sin 
egen förmåga, utan att behöva vända sig till någon före detta kurskamrat 
för att få hjälp. Hon tänker svara på annonser och kontakta arbetsgivare 
för att söka arbete. 

När jag ser något som passar min utbildning då … jag är lite osäker på det, 
men jag tror faktiskt att det blir nog ändå något jobb (Leila). 

Det var också genom att svara på en annons som hon fick den 
anställning som hon just hade påbörjat. Däremot hade hon 
förhoppningar om att även hennes man skulle kunna få anställning på 
hennes arbetsplats genom kontakten till henne, när han flyttar till 
Sverige. 

Delaktighet betyder saker på skilda plan för Leila, allt från att ha de 
rätta kontakterna på bostadsmarknaden till en möjlighet att påverka, och 
förändra en fråga som unga personers attityder till festande. Leila värjer 
sig mot det ytliga sätt som många av de unga människor som hon möter 
lever sitt liv, genom att prata som om killar och festande är det viktiga i 
livet. Hon tycker det är utmärkande för en stor del av de unga svenskar 
som hon möter, men ser att även en del av dem med utländsk bakgrund 
har en sådan attityd. 

Det går inte ut på att festa. … Visst kan jag festa men det är inte det enda 
jag pratar om, killar eller vem jag har varit med eller sådär. … Det finns de 
som inte pratar om annat men de är väldigt få tycker jag. I alla fall på de 
ställen som jag har varit, de hörs oftast inte. De finns ju faktiskt och jag har 
haft någon sådan kompis, men de är inte många. Och jag tycker ändå att 
vissa invandrare från andra länder, jag har haft vissa invandrarkompisar 
från andra länder och de är också sådana kanske. De har också blivit 
sådana eller har alltid varit sådana. Deras liv går också ut på att bara 
snacka om killar och att festa. … Just dom som jag har mött på, har ofta 
varit svenskar. Det bor många svenskar här i stan så det är ju mest svenskar 
man träffar. … Det är det enda de snackar om och det orkar man inte med 
bara (Leila). 

Den här frågan, är vad Leila kallar en vardagsfråga som hon skulle vilja 
kunna vara med att förändra. Hon tycker att det är nödvändigt att ta fatt 
i ett par viktiga frågor redan när barnen är små. När de blir tonåringar 
kan det vara för sent. Hon säger att det är både en politisk och personlig 
uppgift. Det är en av de frågor som hon tycker är viktigt att politiker 
arbetar med. Vuxna behöver ägna mer tid med sina barn istället för att 
köpa prylar till dem. När det gäller prylar är barnen bortskämda i vårt 
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samhälle. Det att föräldrar inte riktigt har tid med barnen och 
tonåringarna, gör att de inte klarar att styra in deras liv på det som är mer 
viktigt än att festa. För sin egen del tror Leila att det är svårt för henne 
att påverka människors attityder i det svenska samhället, eftersom hennes 
åsikter avviker från majoritetsbefolkningens.  

Jag tillhör en minoritet och det är svårt att påverka. … Man kan aldrig veta 
vad vi tycker egentligen, för de ser ju bara vissa som hörs. I skolan till 
exempel, är vi invandrare en minoritet och då är det nog svårt att påverka 
(Leila). 

De här frågorna känns nära och angelägna för Leila, hon säger att hon 
tänker på när hon själv blir förälder och hur det ska bli för hennes barn. 
Hon funderar över vad som blir styrande för dem.  

Delaktighet betyder också frivilligarbete för Leila och hon skulle gärna 
vilja delta i volontärarbete, men har inte hittat någon lämplig uppgift. 
Hon tycker överhuvudtaget att det är svårt att ta sig fram och göra sig 
hörd i samhället. Hon jämför med sina erfarenheter från den kommun i 
Iran som hennes man bor i. Där upplevde hon att hon aktivt deltog i 
utvecklingen och att hon hade möjlighet att genom sitt examensarbete 
som hon genomförde där, bidra med kunskap från sin utbildning. 

Man hoppas ju på att kunna göra skillnad någonstans. Jag fick frågan där (i 
Iran) direkt om att hjälpa till. … Ja, de ville det jättegärna, de i kommunen, 
de var jättesnälla och de ville att jag skulle ordna upp någon sak. De ville 
göra något på mina rekommendationer. De ville använda mig. … Det känns 
kul faktiskt att jag har kommit in på det sättet. … att bli respekterad 
(Leila). 

Leila tycker inte att hon är särskilt väl insatt i svensk partipolitik och hon 
röstade inte i förra valet. Hon känner inte till om hon har rösträtt i 
Sverige eller om det råder röstplikt. Däremot känner hon till en del om 
Irans politiska historia och föräldrarnas tidigare politiska engagemang i 
Iran. Hon är själv inte politiskt aktiv i Iran eller i iranska frågor. Hon vill 
vara försiktig eftersom hon ofta åker och besöker sin man i Iran. Hon 
bedömer att det skulle vara riskfyllt att vara politiskt aktiv där eller för 
Irans sak. Hon skulle riskera att förlora möjligheten att åka tillbaka dit. 
Hon vet att många som kommer från Iran är politiskt aktiva utanför 
Irans gränser, men tycker själv att det är viktigare att åka till landet och 
vara där för att kanske kunna uträtta något i framtiden.  

Leilas erfarenhet är att samhällsgemenskapen i hemstaden inte är helt 
lätt att dela när man är invandrare. Hon upplever att folk tittar på henne 
när hon rör sig på stan, på gator och i affärer, främst äldre människor. 
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Ja det är nog så i den här stan att man inte kommer in så himla lätt. ... Jag 
kan tycka att folk inte är så speciellt trevliga här. … Jag har åkt till 
Stockholm många gånger och har kompisar där. Där är det trevligare ute på 
stan. … Här kollar folk på mig väldigt mycket, inte bara i affärerna utan 
också på stan. … Jag vet inte, men det är mest lite äldre då (Leila). 

Hon tror sig veta att uppmärksamheten beror på hennes utseende och 
upplever att människor är negativt inställda till en person som har 
utländsk bakgrund. Däremot känner hon sig accepterad på sitt nya 
arbete. Hon trivs bra och tycker att arbetskamraterna är trevliga. 

När Leila var yngre kände hon sig splittrad. Hon hade svårt att leva 
upp till de olika förväntningar som hon tyckte ställdes på henne. Det var 
förväntningar hemifrån, från andra människor från Iran, från det svenska 
samhället och från kamrater. Hon upplevde ett tryck av att försöka 
tillmötesgå en rad motstridiga förväntningar.  

Det är mycket tryck på en, alltså det är mycket tryck på en från alla håll. 
Både hemifrån, bland folk som är från samma land och sedan just från 
Sverige, från kompisar och … det är liksom två motpoler, det går inte ihop. 
Det levnadssättet som folk har i till exempel Iran, går inte ihop med det som 
folk i Sverige har (Leila). 

Hon kunde inte välja hur hon skulle förhålla sig, så som hon upplevde 
att en del av hennes kamrater kunde göra. Nu när hon i mer vuxen ålder 
har lärt känna det land som hon är född i, har det underlättat för henne 
att förstå och veta hur hon vill ha det. Hon har blivit mer medveten om 
sin roll i det svenska samhället, genom jämförelsen med vad det iranska 
samhället betyder för henne.  

Leila beskriver att det har varit svårt och jobbigt att konfronteras med 
frågorna om vem hon är och var hon hör hemma. Hon säger att mötet 
med ursprungslandet har varit nödvändigt för henne. Till viss del känner 
hon sig främmande inför svenskar och den svenska kulturen. Ett 
exempel är relationen mellan föräldrar och barn och svenska 
uppfostringstraditioner. På ett ytligt plan har hon av naturliga skäl mest 
kontakt med etniskt svenska eftersom de är i majoritet. Även om hon 
upplever att det inte finns så många med utländsk bakgrund i denna stad, 
så är det ändå bland dem hon har funnit sina närmaste vänner.  Så är det 
idag. När hon var yngre och gick på gymnasiet hade hon både svenska 
kamrater och kamrater med utländsk bakgrund. Hon hade många 
svenska gymnasiekamrater. Hon känner inte längre så stor gemenskap 
med dem, som med de personer som har liknande erfarenhet som hon 
själv, att leva i Sverige med utländsk bakgrund. Hon upplever en särskild 
gemenskap med dem, dels för att hon tycker att de har lika värderingar 
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och dels för att den gemensamma erfarenheten av att ha ett utländskt 
ursprung är betydelsefull för henne.  

Man har större förståelse när man själv är invandrare. Jag har varit mycket 
fri i min familj men har ändå större förståelse för andra invandrartjejers 
situation, mer än vad svenskar skulle ha. De undrar varför, för att de inte är 
insatta (Leila). 

För Leila präglas tillvaron av en känsla av dubbel tillhörighet, dels till 
Sverige, där hon har levt en stor del av sitt liv och har sina föräldrar och 
syskon och dels till Iran. Hon känner att hon är en del av Irans kultur 
och tradition och den samhörigheten har förstärkts genom den kontakt 
hon har haft med landet under senare år. Efter att ha bott i Sverige en 
stor del av sitt liv utan att kunna besöka Iran, återvände hon för första 
gången till sitt tidigare hemland för omkring fem år sedan. Hon mötte då 
den man som hon senare har gift sig med. Sedan dess har hon återvänt 
flera gånger om året för att träffa sin man. Hon känner en stark 
gemenskap och samhörighet med människor och livet i det iranska 
samhället. Leila vill ändå bo i Sverige i framtiden, eftersom hennes 
föräldrar och syskon planerar att bo kvar i Sverige och hon vill ha dem 
nära sig. Hennes förhoppning är att den iranske man som hon är gift 
med ska bli väl mottagen i det svenska samhället när han kommer. Hon 
önskar att de ska kunna bo i staden som hon bor i nu och där hon har 
sina föräldrar och syskon. Om det inte skulle fungera, så är hon beredd 
att flytta. 
Sarina med öppenhet till det svenska samhället och med rätt att ställa 
krav  
Sarina är en 20-årig kvinna från ett land i Afrika. Hon kom med sina 
afrikanska föräldrar och syskon till Sverige när hon var tolv år. Pappan 
var banktjänsteman i ursprungslandet men har inte motsvarande arbete i 
Sverige. Mamman utbildar sig till undersköterska. Sedan ungefär ett år är 
Sarina gift med en etniskt svensk man som är född och uppvuxen i 
Sverige. De bor i en hyreslägenhet. När hon först kom till staden gick 
hon på en folkhögskola och går nu andra året på gymnasiet. Sarina 
arbetar deltid inom hemtjänsten och maken arbetar i ett låglöneyrke. 

Sarina är ung men har hunnit komma i kontakt med vuxensamhället i 
flera avseenden. Hon har sökt ekonomiskt bistånd från socialtjänsten 
och bostadsbidrag från försäkringskassan, hon betraktar båda delarna 
som sina sociala rättigheter. När hon fick avslag på sin ansökan om 
ekonomiskt bistånd upplevde hon att hon blev orättvist behandlad.  
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När jag flyttade hit så trodde jag att jag skulle få hjälp med ekonomin och 
sådana saker, men jag fick ingen hjälp. … Jag tycker inte att dom hjälpte 
mig. För dom som inte behöver hjälp, det är dom som får hjälp. Men jag som 
behövde mycket hjälp, jag fick ingen hjälp. Jag fick ingen hjälp alls. Jag sökte 
bostadsbidrag och de ska räkna ut. Jag sökte förra året och fick ingen hjälp 
då heller. … Dom sa att eftersom jag är gift och bor ihop med någon. Jag har 
kompisar som är gifta och får bostadsbidrag. Först sa dom ”du har inga 
barn, du får inget bostadsbidrag”. Det står i deras handbok att ungdomar 
utan barn får ansöka om bostadsbidrag. Varför ska jag ha pengar från min 
man? (Sarina). 

Sarina jämför sig med andra som hon bedömer är i motsvarande 
situation som hon själv eller har mindre behov än vad hon har som har 
beviljats bostadsbidrag. Hon har därför sökt bostadsbidrag igen och 
väntar på ett nytt besked från handläggaren. Idag försörjer hon sig på 
studiebidrag och lönen från ett deltidsarbete i hemtjänsten. För att klara 
sin försörjning har hon lånat pengar av mannens släkting, eftersom hon 
inte accepterar att bli försörjd av sin man som själv har låg inkomst. 
Bostadssituationen berättar hon, har hon däremot löst på ett sätt som 
hon är nöjd med. När paret sökte en bostad så fick de snabbt en lägenhet 
genom bostadsförmedlingen. 

 Det gick ganska snabbt att få tag i en lägenhet. När jag flyttade hit bodde vi 
hos hans (makens) pappa. I en fyra och det var ganska hög hyra. Och sen 
kom jag inte överens med honom, så jag sökte och fick en lägenhet efter två 
månader. Så vi flyttade (Sarina). 

Sarina trivs i sitt bostadsområde och känner sig trygg där. Till skillnad 
mot hur hon upplever det att röra sig i centrala staden på kvällstid, där är 
hon rädd.  

Jag jobbar ju i sta’n och när jag är ute på kvällarna är jag faktiskt lite rädd. 
… Det är inte många ute på kvällarna. Det är mest ungdomar ute på 
kvällarna men inga vuxna. … Så är det inte där jag bor (i det egna 
bostadsområdet). Där är det många vuxna och ungdomar. Om någon skulle 
hoppa på mig så finns det folk som kan hjälpa mig (Sarina). 

Sarina säger att hon inte tycker att hon har några speciella sociala 
skyldigheter mot samhället i stort. Däremot tycker hon att man ska 
hjälpa de människor som finns i ens nära omgivning. Det är också de 
som är viktigast för henne. Hon har valt omvårdnadsprogrammet för att 
kunna hjälp andra genom att arbeta i sjukvården. Hennes erfarenheter 
från sjukvården i sitt tidigare hemland har gjort att hon vill kunna 
medverka till att människor får den sjukvård som de behöver. 
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När jag var liten så var min bror sjuk. Han fick inte den hjälp som han 
behövde, så därför vill jag hjälpa andra. … Det viktigaste för mig, mitt mål 
är att bli undersköterska och att jag kan hjälpa mer (Sarina). 

Sarina är en av de informanter som röstade vid föregående val. Hon 
röstade främst för att hela hennes familj gjorde så och för henne låg det 
en viss spänning i att delta i valet. ”Det var skoj. Jag hade väntat så länge sen 
jag fick valblanketten. Jag bara kryssade i” (Sarina). Vid nästa val tänker hon 
inte rösta eftersom hon inte vet hur hon i så fall skulle rösta. ”Den som jag 
röstade på dog, det var Anna Lindh. Jag vet inte vem jag ska rösta på (Sarina). 
Hon tycker inte att svenska politiker representerar eller tar tillvara hennes 
intressen och nämner flera gånger sin besvikelse över att hon inte fick 
ekonomiskt stöd från samhället när hon behövde det.  

Sarina säger att hon inte upplever någon riktig tillhörighet i det 
svenska samhället. Hon säger också att hon blir diskriminerad här. 
Diskriminering upplever hon främst i kontakten med myndigheter, men 
också i skolan bland sina svenska klasskamrater.  

Lärarna är snälla. … Om lärarna gör gruppindelningen så blandar de oss. 
Men det vill inte de andra (klasskamraterna). … Det är många som har 
känt varandra sen grundskolan. De träffades här i skolan förra året och så 
bildade de grupper själva. Vi som är invandrare är i en grupp. Vi är tre. Det 
är vi som umgås. Och när vi ska jobba i grupparbete är det bara vi tre som 
jobbar. Så våra grupparbeten blir, ja det är lite jobbigt. … Dom andra 
tänker kanske att vi inte kan språket (Sarina). 

Här beskriver Sarina hur hon och de två andra kvinnliga eleverna med 
utländsk bakgrund i klassen, har blivit bortvalda när eleverna själva ska 
dela in sig i grupper. Hon ser inte att hon har haft någon möjlighet att 
påverka det och tycker att det blir till nackdel för hennes studier, 
eftersom det försvårar arbetet när alla gruppmedlemmar har svenska 
som sitt andra språk. Hon tycker själv att hon klarar sig ganska bra när 
det gäller det svenska språket. Situationen har skapat både en känsla av 
ensamhet och en känsla av nedvärdering, att de andra klasskamraterna 
ser henne som en belastning för gruppens arbete. Hon säger att hon inte 
heller har kontakt med de etniskt svenska klasskamraterna utanför 
skoltid.  

Vi träffas inte utanför skolan. Det är bara de andra som gör det. Förut 
gjorde vi det, i ettan. … De andra träffas och verkar ha ganska kul. Jag tror 
att de träffas ganska mycket. Fast jag kan strunta i det. … Det känns lite 
tråkigt, jag har nästan ingen. Jag har de två tjejerna (de med utländsk 
bakgrund) så vi brukar vara tillsammans. Men jag tycker att det är tråkigt 
att de andra bara ska ha sina grupper. Ok jag är inte vit men ändå 
(Sarina). 
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 Sarina umgås som vi ser, i viss utsträckning med de två klasskamrater 
som också har utländsk bakgrund men inte med de etniskt svenska. Ett 
undantag är hennes eget bröllop. Sarina tillhör svenska kyrkan och hon 
och hennes man gifte sig i svenska kyrkan ett år innan intervjutillfället. 
Hela klassen, en lärare och en syster var gäster på bröllopet och 
bröllopsfesten. Detta var ett av de få tillfällen som hon hade haft kontakt 
med klasskamraterna utanför skolan. Däremot trivs hon på sitt arbete i 
hemtjänsten, såväl med pensionärerna som med arbetskamraterna. Hon 
känner lite gemenskap med arbetskamraterna och umgås någon gång 
med dem på fritiden. Tillsammans med sin man är hon mest hemma och 
ibland åker de för att hälsa på hennes föräldrar och syskon i Sverige. 

Sarinas tankar om framtiden rör sig i olika riktningar. Hon både när 
förhoppningar om att i framtiden få bo i en bostad nära vattnet i sin 
nuvarande hemstad och att nå det viktigaste målet, att få arbeta inom 
sjukvården för att kunna hjälpa andra människor. Samtidigt säger hon att 
hon allra helst vill kunna arbeta i sjukvården i sitt ursprungsland för att 
kunna hjälpa till där. Hon är medveten om att hon får flytta dit själv utan 
sin man eftersom han inte vill flytta dit.  

Nej, han har inte varit där någon gång. Han vill inte bo där, han tycker det 
är för varmt. Så jag får åka ifrån honom. … Jag känner mig mer hemma 
där än här (Sarina). 

Om hon måste välja så säger hon sig vara beredd att göra det eftersom 
det betyder mer för henne att få bo i sitt ursprungsland än att fortsätta 
leva i Sverige tillsammans med sin man. Hon tror att hon kommer att 
lyckas med sina planer för framtiden. Det är i det afrikanska land som 
hon är född i som hon känner sig mest hemma och upplever tillhörighet. 
Banden med släktingarna där har stärkts under senare år. Hon har hittills 
inte besökt sitt födelseland sedan hon kom till Sverige men hon håller 
telefonkontakt med sina släktingar. 
Analys  
Här analyserar jag de kvinnliga informanternas erfarenheter och 
upplevelser av social delaktighet i Sverige, förankring i samhället och 
substantiellt socialt medborgarskap. De unga kvinnornas uppfattning om 
socialt medborgarskap och social delaktighet tar sin utgångspunkt i skilda 
sammanhang, både sociala och politiska. I analysen gör jag en koppling 
mellan porträttlinjens tre kvinnors berättelser och de övriga kvinnorna i 
studien. Nedbrutna i mer preciserade teman framträder deras upplevelser 
av möjligheter och begränsningar vad det gäller substantiella sociala 
medborgerliga rättigheter i termer av boende, utbildning, arbetsmarknad, 
fritid och politik. Deras upplevelser och strategier relateras också till 
temana transnationalism, re-traditionalisering och revandikalism. 
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Kvinnornas upplevelse av social delaktighet betraktas intersektionellt 
genom de analytiska kategorierna etnicitet, kön, ålder, civilstånd samt 
vistelsetid i Sverige. Här uppmärksammas också hur informanternas 
upplevelse av sociala rättigheter och skyldigheter och vidare social 
delaktighet framträder på individ- och gruppnivå samt på strukturell nivå. 
De unga kvinnorna i studien talar om socialt medborgarskap och social 
delaktighet i meningen av hur de förstår sociala rättigheter och 
skyldigheter, social delaktighet och tillhörighet med utgångspunkt från 
upplevelser och agerande i den egna vardagen. Deras berättelser speglar 
betydelsen av normer, praktik, mening och identitet vilket betraktas som 
kärnan i det subjektiva medborgarskapet (Lister 2003, 2007). 
Kvinnornas upplevelser  
I detta analysens första avsnitt är min avsikt att klarlägga hur kvinnorna i 
studien skildrar sina upplevelser av och hur de tänker kring social 
delaktighet. Utmärkande för det som framkommer i materialet är att det 
pekar mot ett intresse för, tillika en vilja att uppleva social delaktighet i 
det svenska samhället, i vilket de lever sedan längre eller kortare tid. 
Några är födda här och andra har levt här sedan bara ett par år tillbaka. 
De är engagerade, de visar handlingskraft och agerar. De är inte passiva, 
utan aktiva och deras engagemang och delaktighet tar sig olika uttryck. 
Både genom deltagande på offentliga såväl som privata arenor, men 
också genom hur de tänker om eget sociala ansvar för att göra sin röst 
hörd och bidra till ett integrerat samhälle. De diskuterar betydelsen av 
rum, såväl nationellt som transnationellt, den privata sfären som familj 
och vänner och den offentliga i meningen det omgivande samhället, 
kulturella, sociala och politiska praktiker i deras liv vilka sammantaget 
konstituerar det levda medborgarskapet. För informanterna är social 
delaktighet brett definierat och beskrivs på olika plan som aktualiserar en 
analys av deras upplevelser på individ- och gruppnivå samt strukturell 
nivå.   

Deltagande som tidigare har diskuterats, förstås i avhandlingen som 
faktiskt deltagande medan delaktighet förstås ur ett subjektivt perspektiv 
i meningen upplevelse av social delaktighet och förankring. De båda 
företeelserna är naturligtvis nära knutna till varandra och påverkar också 
varandra. Ett aktivt deltagande kan till exempel skapa sociala relationer 
som på sikt bildar grund för en ökad upplevd delaktighet. Medan en 
känsla av delaktighet kan bli drivkraft för att delta i nya sociala 
sammanhang såsom frivilligarbete, föreningslivet och i förlängningen 
även på den politiska arenan, ett förstärkt politiskt medborgarskap.  

En grupp informanter uttrycker att de å ena sidan upplever 
delaktighet i samhället men att de å andra sidan inte ser sig själva som 
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aktivt deltagande, i meningen att göra något konkret för samhällets 
gemensamma bästa. De beskriver hur de hyser medkänsla och känner 
ansvar för människor i samhället på så sätt att en allmän 
solidaritetskänsla kommer till uttryck, utan att det leder till en konkret 
handling. När de talar om omsorg och ansvar för människor i den nära 
omgivningen som de ser har det svårt, verkar det däremot oftare leda till 
handling. Det mest uttalade sociala ansvarstagandet avser den egna 
familjen och människor i den nära omgivningen. Kvinnorna deltar inte i 
någon högre grad i föreningsliv eller politiskt arbete, det vill säga på 
organisations- och strukturell nivå. Här finns dock undantag och det 
handlar huvudsakligen om informanters passiva medlemskap i 
fackföreningar. En kvinna (intervju 11) som uppvisar en bred 
aktivitetsrepertoar. Hon studerar, har haft flera sommarjobb, är medlem i 
en musikgrupp, har etniskt svenska vänner och vänner med utländsk 
bakgrund och är medlem i en religiös församling och en etnisk förening. 
Kvinnan är sambo med en högskolestuderande etniskt svensk man vilket 
hon själv framhåller, har underlättat för henne att bli en del av samhället 
under de två åren som hon har bott i Sverige. 

Sarinas sociala situation liknar den nyss nämnda kvinnans i fråga om 
civilstånd, sysselsättning och medlemskap i ett religiöst samfund. Hon är 
gift med en etnisk svensk man, är medlem i svenska kyrkan, studerar och 
har skaffat tillträde till arbetsmarknaden, hon deltidsarbetar. Det som 
synbart skiljer dem är att Sarina har bott en längre tid i Sverige, behärskar 
det svenska språket och lever med en man som arbetar inom ett 
låglöneyrke. Sarina beskriver däremot upplevelsen av att inte vara 
delaktig i det svenska samhället på lika villkor som andra, hon saknar en 
kvalitativ delaktighet, en gemenskap och tillhörighet bland främst 
jämnåriga kamrater. 

I likhet med Sarina pekar andra kvinnors berättelser istället på en 
omvänd ordning när det gäller diskrepans mellan att aktivt delta och att 
känna sig delaktig. De berättar hur de deltar och är faktiskt närvarande, 
men utan att uppleva en känsla av delaktighet. Utbildningssituationen har 
framträtt som ett konkret exempel på det i flera intervjuer. De två 
gymnasieeleverna Sarina och hennes klasskamrat berättar hur de går i 
skolan och är med på undervisningen men att de saknar känslan av social 
tillhörighet. De känner sig utanför och känner sig inte delaktiga i någon 
gemenskap med de etniskt svenska klasskamraterna. Denna erfarenhet 
delar de med flera unga kvinnor. I porträttet framkommer även Leilas 
erfarenheter av att ha känt sig utanför och saknat social gemenskap med 
sina studiekamrater. Gemensamt är att de har antingen känt sig 
hänvisade till andra med utländsk bakgrund, eller i övrigt inte haft något 
umgänge i skolan. En ungersk kvinna berättar om hur hon under sin 
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högskoleutbildning under tre år, upplevde en uppdelning mellan dem 
med utländsk bakgrund och dem utan. Den uppdelningen var ofrivillig 
och inte något som hon själv hade valt. 

De flesta av mina vänner är av utländsk härkomst. Jag har inte så mycket 
vänner, av de i klassen och så där. … När jag gick på högskolan så blev det 
smågrupper i gruppen efter ett tag. Sedan kändes inte som att var möjligt att 
komma in i en annan grupp. Jag var med andra som också hade utländsk 
bakgrund. Jag vet inte varför det blev så. Om man går en kurs i en mindre 
grupp så behöver det inte bli så. Jag har gått en kurs på högskolan om språk 
och kultur, då var det inte så (Intervju 5). 

Trots att kvinnorna upplever hinder för delaktighet uppvisar 
informanterna inte passivitet. Istället är de aktiva och formar strategier 
för att ordna sina liv och att bli delaktiga på olika arenor, de fullföljer till 
exempel sina utbildningar med sikte på att ta sig in på arbetsmarknaden. 
De agerar för att skapa de sociala liv som de eftersträvar, Leila genom att 
planera och förbereda för sin framtid i Sverige tillsammans med maken 
och Sarina för att klara sin ekonomiska situation, skaffa en utbildning 
och skapa sociala relationer. Kvinnan från intervju 5, söker arbete och 
skaffar praktikplats som en strategi för att ta sig in på arbetsmarknaden.  

För en mindre grupp av de unga kvinnorna är tillvaron fylld av 
studier, deltidsarbete och endast lite umgänge med vänner, därutöver 
tyckte de inte att det var möjligt att dessutom ägna sig åt aktivt 
föreningsliv eller samhällsengagemang. En tjugofemårig kvinna som 
flyttade från Tyskland till Sverige för två år sedan har svårt att hitta 
utrymme för att till exempel umgås med vänner eller att engagera sig i 
någon förening. Hon läser ett par ämnen på kommunala 
vuxengymnasiet, har flera deltidsarbeten, tränar bollspel och går på gym.  

Det är svårt med tiderna. … Jag arbetar som personlig assistent, ibland även 
på nätterna, på restaurang. Jag passar ju barn också så det är svårt att hitta 
tider. Men ibland går vi och fikar (Intervju 8). 

Dessa kvinnors agerande är främst centrerat kring den egna dagliga 
sysselsättningen och mindre på frågor som rör det omgivande samhället. 
De uttrycker inte heller att de önskar uppleva en större delaktighet i sin 
nuvarande situation. Här beskrivs en tillvaro fylld med aktiviteter medan 
situationen ser annorlunda ut för en av de arbetssökande kvinnorna. 

För en 19-årig arbetssökande kvinna är delaktighet starkt förknippat 
med att ha ett arbete, det blir tydligt när hon talar om sig själv. Hon 
förmedlar en motsägelsefull bild av sig själv. Å ena sidan säger hon att 
hon är en viljestark person som klarar att genomföra det hon föresätter 
sig. Hon vill till exempel prova på att bo i en storstad och när jag frågar 
om hon kommer att göra det så svarar hon: ”Ja, det gör jag säkert. Det 
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tror jag, för vill jag något så gör jag det” (Intervju 3). Å andra sidan 
beskriver hon sig själv i sin situation som arbetssökande, som passiv och 
inte alls delaktig. 

Jag sitter bara hemma hela dagarna. … jag sitter mest hemma faktiskt. 
Ibland går jag ut en sväng på sta’n. Så det är inte mycket jag gör. … Träffar 
kompisar några kvällar i månaden. … Jag har aldrig idrottat eller så direkt. 
… jag gör liksom ingenting. Jag tycker inte om att sporta så mycket, jag 
tycker inte om att gå ut så mycket. Jag tycker mest om att vara hemma på 
något sätt, fast hade jag haft ett jobb, då hade jag jobbat, jag älskar att jobba. 
Synd att det inte finns något jobb bara. Så hade jag haft ett jobb så kanske 
jag hade känt mig lite mer så här aktiv. Det är klart man gör det. När man 
sitter hemma då känner man sig meningslös. Man gör ingenting. Man går 
bara runt och sätter sig vid internet kanske en halvtimma och sen så, ja vad 
gör jag nu – ingenting. Jobbar man så jobbar du kanske från åtta till fyra. 
Då vet du att du har varit aktiv hela dagen. Då känner man att idag har jag 
varit duktig. … På en arbetsplats får man också kontakt med andra 
(Intervju 3).  

Även om denna kvinna ger en bild av sig själv som passiv, i en för henne 
svår situation som arbetssökande, är mitt intryck att hon ändå inte är 
passiv utan att hon agerar. Hon nöjer sig inte med att sitta på 
arbetsförmedlingens kontor och söka arbete via internet, utan hon går 
runt och söker personligen upp möjliga arbetsgivare. För denna kvinna 
betyder delaktighet i allt väsentligt att få jobba. Utan arbete kände hon 
sig meningslös och upplevde att hon stod vid sidan av det som var 
viktigt för henne, att fylla en funktion och känna tillhörighet till en 
arbetsplats. Hennes upplevelse av arbetslösheten illustrerar såväl den 
handlingsinriktade aspekten av socialt medborgarskap som den 
kvalitativa dimensionen som upplevelsen av delaktighet.  

För Amina tycks delaktighet och deltagande gå hand i hand. Aminas 
beskrivning av sin egen sociala delaktighet pekar mot ett självständigt 
och kreativt agerande. Hon tycks själv bestämma agendan över vad hon 
ska göra i sin vardag och ger intryck av att hon själv väljer på vilket sätt 
hon vill vara socialt delaktig och i vilka sammanhang. Möjligen begränsas 
hon av att, som hon uttrycker, att för få människor där hon bor agerar i 
samhällsfrågor, att de inte tar initiativ till eller deltar i demonstrationer, 
vilket påverkar hennes egen möjlighet att vara mer aktiv.  
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Det är inte mycket sån’t.… Det är väldigt synd tycker jag. Det är samtidigt 
ingen som försöker att få igång det. Det finns inte många saker 
överhuvudtaget som man kan engagera sig i. Det är dåligt med det   (Amina). 

Amina engagerar sig i nationella och internationella problem genom att 
agera mot rasism i Sverige och för politiskt utsatta grupper med exemplet 
Palestinakonflikten. Amina beskriver hur hon försöker ge stöd åt sina 
skolkamrater som har bott en kortare tid i Sverige än vad hon själv har 
gjort. Amina agerar som vi kan se både på individ- och gruppnivå samt 
engagerar sig i frågor på strukturell nivå. Hennes berättelse skiljer sig åt 
från andra informanters, främst genom att hon i konkret handling har 
agerat i de politiska frågor som hon vill vara med och påverka. Aminas 
och andra informanters snarlika agerande kan hänföras till modellen 
constructive social participation (Lister 2003b). Med tillägget av ett etniskt 
perspektiv, aktualiseras modellen för engagemang och en aktiv hållning 
till samhället i ett transnationellt sammanhang, då informanten värnar 
både om det svenska samhället men också om ursprungslandet. Här 
finns exempel som Sarina och Leila som klart uttalar att det är viktigt för 
dem att kunna bidra med något gott för det samhälle som de är födda i. 

Även andra informanter berättar om sitt engagemang och intresse för 
frågor som rör medmänniskor på ett individuellt plan men också grupper 
av människor. Få av dem har omsatt sitt engagemang i aktiva handlingar 
trots att några uttryckligen har sagt att de skulle vilja ägna sig åt 
volontärarbete, men de känner inte till vilka möjligheter som finns. Dessa 
personer är de som har bott längst tid i Sverige, en av dem är Leila. En 
kvinna i motsvarande ålder och som har bott i Sverige större delen av sitt 
liv säger också att hon skulle vilja arbeta ideellt till exempel med barn. 
Om detta ska förstås i relation till hur lång tid man har bott i Sverige och 
följaktligen kan antas känna till hur samhället och till exempel 
frivilligarbete är organiserat så uppstår frågan vad det verkliga hindret är. 
Jag har inget svar på den frågan. Min fundering är om det hänger 
samman med att flera av de informanter som har bott länge i Sverige och 
som också uttrycker att de sedan de har blivit äldre, alltmer söker sig till 
andra som har utländsk bakgrund och delar deras upplevelse av att inte 
fullt ut vara delaktiga i samhället. Det kanske inte räcker med att ha bott 
länge i landet för att ta initiativet till frivilligarbete, det kanske behövs 
sociala kontakter och känsla av tillhörighet för att ta steget. 

En del av de kvinnor som inte har funnit former för volontärarbete 
låter sitt engagemang och vilja till delaktighet komma till uttryck på andra 
sätt. En gymnasieelev berättar hur hon aktivt tar upp diskussioner med 
klasskamrater som uttalar fördomar och diskriminerande åsikter om 
människor med utländsk bakgrund. Det är ett sätt för henne att försöka 
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ändra attityder och få ett mer jämlikt samhälle. Leila skulle vilja påverka 
svenska uppfostringstraditioner och förändra ungas attityder i Sverige till 
festande. Hon upplever att hennes etniska minoritetsställning hindrar 
henne från att vara delaktig i en sådan attitydpåverkan eftersom hennes 
synsätt skiljer sig från flertalets och det är svårt att få gehör för sina 
åsikter. Det gör att hon förhåller sig passiv i den och andra frågor, till 
exempel röstade hon inte i föregående val. Här ges en illustration av hur 
modellen right to a voice (Lister 2003b) kan fyllas med en konkret 
innebörd. Sarina som säger att hon inte tycker att hon har några direkta 
sociala skyldigheter mot samhället i stort, men som däremot uttrycker ett 
moraliskt ansvar för att hjälpa människor i sin nära omgivning.  

En 22-årig kvinna (Intervju 11) har levt som invandrare i Tyskland 
och jämför sina tidigare erfarenheter med det samhälle hon möter i 
Sverige. I Tyskland upplevde hon att hon och andra invandrare inte var 
önskvärda i landet och att de blev utsatta för rasism och diskriminering. 
Hon har nu bott i Sverige i två år och tycker att hon har fått en chans att 
”börja om sitt liv”. 

Här kunde jag förändra mig om jag ville eller … Men för mig betyder det, 
även om det bara är två år (sedan jag kom hit) att Sverige har tagit emot mig 
med sådana öppna armar. För att jag fick mycket hjälp att lära mig från 
SFI från en kurs om min nya hemstad. … Ja så det var inte på samma sätt 
som i Tyskland när jag flyttade dit. … Nej, för att vi flyttade till ett 
flyktingläger i Tyskland och där fanns inga invandrare i det området. Det var 
ett mycket nazistiskt område. Redan i fjärde klass så fick jag veta att man 
inte tyckte om oss. … de sa till oss att ”åk tillbaka till där ni kom ifrån” 
(Intervju 11). 

Denna kvinna vill utnyttja rösträtten, när hon får rösträtt, hon vill också 
på andra sätt vara aktiv och påverka i samhället. Hon tänker sig inte ett 
partipolitiskt arbete eftersom hon tror att det är svårt att påverka 
människor den vägen. Hon vill istället göra sin röst hörd genom 
kulturarbete som film eller teater, och få människor att reflektera och att 
agera. 

Det är så mycket man kan förändra men inte bara genom det man säger, men 
genom teater eller film. Människor tittar på filmen och sedan de kanske 
tänker efter och kanske livet förändras. Jag tycker att media och TV 
påverkar till förändring. Det är de tankarna jag har när jag väljer hur jag 
vill påverka och försöka göra något i världen. … Jag tror säkert att bara få 
människor att tänka, kanske inte att handla, att de gör något, men bara 
tänka och sedan …” (Intervju 11).  
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Hennes ambition är att verka främst för en förändring av mänskliga 
relationer dels mellan barn och föräldrar och dels mellan kamrater. Mot 
bakgrund av sina egna erfarenheter av en splittrad familjesituation, där 
familjen är spridd i olika länder och att vara invandrare tycker hon att det 
är särskilt betydelsefullt att människor från olika länder och med olika 
kultur skapar goda relationer. Det senare delar hon med flera andra 
informanter. Hon vill gärna stödja ungdomar med utländsk bakgrund 
och ingjuta hopp om att det är möjligt att skapa ett bra liv i det svenska 
samhället.  

Ja jag tänkte kanske också att jobba med något i kommunen. Det finns en 
man som bor i ett bostadsområde med en del invandrarungdomar, han jobbar 
med ungdomar och hjälper dom. De kan komma till honom och prata. Jag 
tänkte göra något liknande och om det kommer fler invandrarungdomar, 
hjälpa dom och säga att det inte är så farligt och man klarar sig (Intervju 
11). 

Härigenom ger denna kvinna röst åt det som är centralt i förståelsen av 
subjektivt socialt medborgarskap, att ge mening åt normer, praktik och 
identitet. Samma kvinna ser att delaktig också är att vara 
omvärldsorienterad, att följa nyhetsbevakningen och att agera utifrån ett 
miljömedvetande och ekologiskt tänkande. 

Delaktig för mig betyder när jag har kollat, lyssnat på nyheter och veta vad 
som händer och man vill vara en del, man kan demonstrera till exempel, eller 
i alla fall visa intresse. Och man, om det finns någon möjlighet att träffa 
någon och som man kan ställa frågor till och få svar. … När jag bodde i 
Tyskland hade jag precis fått ett fadderbarn i Ecuador. Men då flyttade jag 
och jag fick alla papper som foto och sådant, men det blev inte mer. Jag kan 
inte göra det nu på grund av pengar. … Jag försöker tänka lite ekologiskt … 
att inte låta vattnet rinna, att tänka att någon inte har rent vatten eller inte 
har vatten alls” (Intervju 11).  

Genom denna kvinnas sätt att redogöra för hur hon tänker kring 
delaktighet, ser vi även här hur delaktighet skildras på olika nivåer och 
med skiftande innebörd. I denna konkretisering av delaktighetens skilda 
skepnader fångas spännvidden i modellen constructive social participation 
(Lister 2003b) väl. Om sig själv säger informanten att hon inte känner sig 
som en aktiv person. Något som ännu en gång belyser hur informanter 
åtskiljer deltagande från delaktighet. Här har denna person beskrivit sitt 
engagemang på en rad områden på samhällets olika nivåer samtidigt som 
hon inte tillskriver sig själv att vara aktiv. Hon ser inga direkta hinder för 
hur hon successivt kommer att vara alltmer delaktig i samhället. Denna 
informant (intervju 11) är en av dem som har bott kortast tid i Sverige. I 
likhet med henne beskriver ytterligare en kvinna (intervju 12), även hon 
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med bara ett par års vistelse i Sverige, med tillförsikt hur hon på sikt ser 
sig själv som delaktig på likvärdig grund som andra medborgare.  

De invandrare som menar att de inte har samma värde som svenskar har 
kanske redan när de kom, blivit kränkta och upplevt att de inte har samma 
värde (Intervju 12). 

Samma kvinna menar att delaktighet bygger på ett gemensamt agerande, 
här har samhället och individen ett delat ansvar för att människor aktivt 
ska engagerar sig i samhället. 

… jag måste hitta min plats i samhället. Så det är inte bara landets ansvar. 
Hon försöker själv göra Sverige till sitt hem genom att lära sig svenska 
språket och sätta sig in i det svenska samhällssystemet, utbilda sig och umgås 
med olika människor. Hon har inte upplevt och delar inte den uppfattning 
som hon har stött på hos en del personer med utländsk bakgrund. 
Uppfattningen att svenskar betraktar invandrare som annorlunda och att det 
är en rad saker som de saknar (Intervju 12).  

En av kvinnorna (intervju 16) med lång vistelsetid i Sverige, har däremot 
egen erfarenhet av just sådana negativa attityder och bemötande. Hon 
säger att man med utländsk bakgrund blir bedömd och värderad av 
majoritetssvenskar utifrån det man inte är eller inte har, istället för att se 
människan i den man möter med hennes kvaliteter. Det medför att när 
man inte är etnisk svensk så bedöms man per automatik att kunna 
mindre och att vara mindre värd. Det grundar sig i fördomar och 
okunskap menar hon. Människan bedöms utifrån att hon pratar svenska 
med brytning och har utländsk bakgrund inte för den människa hon är. 
Det som känns främmande nedvärderas. 

Jag pratar flytande svenska. Om någon skulle höra mig på telefon så skulle 
jag uppfattas som att jag kan mycket eller kan prata om vad som helst. Men 
hör man någon i telefon som bryter på svenska så blir det automatiskt en 
nedvärderande syn och att den människan kan inte så himla mycket (Intervju 
16). 

Goda kunskaper i landets språk ökar förutsättningarna för att människor 
ska känna sig delaktiga i samhället (Edström et al. 2005). Samma kvinna 
bekräftar språkkunskapers dubbelriktade betydelse. Ju mer språk en 
människa kan, säger samma kvinna, desto mindre fördomar och större 
förståelse hyser hon för människor som ska hantera ett annat språk än 
sitt modersmål. Egna erfarenheter av att tala andra språk än modersmålet 
och flerspråkighet ökar möjligheter till kommunikation och ökad närhet 
och med den en ökad förståelse för olikheter. Informanterna tangerar 
här integrationstänkandets paradox (Kamali 2006b). Idén vilar på 
föreställningen om existensen av två essentiellt skilda grupper, 
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invandrare och svenskar. Kärnan bygger på ett underskottstänkande där 
invandraren har bristande resurser som kunskaper i det svenska språket, 
saknar arbete och utbildning och brister när det gäller de sociala koderna 
som antas råda i det svenska samhället. 

Dessa unga människor uttrycker ett engagemang i frågan om sin 
relation till det omgivande samhället. Det som här har belysts, kan ses 
som de unga kvinnornas uttryck för en vilja att ta ett socialt ansvar i 
samhället och på ett moraliskt plan leva upp till sociala skyldigheter. Det 
är intressant att se med vilken emfas flera av kvinnorna beskriver sitt 
intresse för det samhälle de lever i och vilken bild de förmedlar av sig 
själva som sociala medborgare. Mycket kretsar kring engagemang och en 
vilja till handling, men också hur de har haft svårt att hitta former för att 
handla. Ett exempel är när man säger att man gärna vill arbeta med 
någon volontär samhällsuppgift. Volontärarbete kan antas ha betydelse 
för uppfattningen om sig själv som medborgare, det kan till exempel 
uppfattas som ett allmänt känt och accepterat uttryck för altruism, att 
uppfattas som en god medborgare. I den engelska studien värderades det 
högt av ungdomarna att ha gjort volontärarbete eller på annat sätt varit 
aktivt involverad i samhället, det ansågs vara betydelsefullt för den egna 
uppfattningen om sig själv som medborgare. Den goda sociala 
medborgaren beskrevs i den engelska studien som en kombination 
mellan en omhändertagande attityd och ett konstruktivt och 
handlingsinriktat samhällsdeltagande. Fler engelska kvinnliga informanter 
refererade till aktivt samhällsdeltagande och att bidra med sin del (Lister 
2003b). I detta avseende skiljer sig kvinnorna i den svenska studien, där 
fler var orienterade mot formellt eller informellt omhändertagande än 
mot utåtriktat/offentligt agerande. I något undantagsfall förekommer det 
att informanten har sagt sig inte bry sig om sin omgivning, utöver den 
absolut närmaste kretsen.  
Transnationella relationer och förankring i ursprungslandet  
Intervjumaterialet visar att kvinnorna har transnationella relationer med 
och upplever en förankring i ursprungslandet, såväl de med kort som de 
med lång vistelsetid i Sverige. En förklaring till att det förhåller sig så för 
dem som har bott en kortare period i landet, kan antas vara att det inte är 
lång tid sedan de lämnade sitt tidigare hemland och att det därmed är 
lättare att hålla kontakten levande. De var unga vuxna när de kom hit 
vilket skapar förutsättningar för dem att själva avgöra, utan att vara 
beroende av till exempel föräldrar, om de vill hålla kontakt med familj 
och vänner. Det råder naturligtvis inte motsvarande förhållande för dem 
som är födda i eller kom till Sverige som barn. Inte desto mindre visar 
det sig att även de med lång vistelsetid här, har kontakt med släkt och 
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vänner och upplever förankring i ursprungslandet. Några kvinnor 
däribland Sarina och Leila, uttrycker därtill att deras transnationella 
relationer och upplevelse av gemenskap med det egna födelselandet har 
förstärkts under senare år. En kvinna som är 21 år och som kom till 
Sverige när hon var fyra år, beskriver hur den kontakt med 
ursprungslandet som hon har aktualiserat under senare år, har medfört 
att hon upplever en stark närhet till och förankring i ursprungslandet: 

Jag hade längtat så himla mycket i hela mitt liv att få åka dit. Så det var en 
väldigt stor känsla och väldigt mycket att ta in. Jag kunde inte förstå att jag 
var där ens, när jag gick runt på gatan och bara kollade på himlen. … 
drömmer jag eller är det sant? … Det var härligt att träffa släktingarna, 
äntligen.  … det kändes som att jag kände dom så himla väl och nu skulle vi 
återförenas. … och språket fungerade bra. Jag vet inte vad jag skulle göra om 
jag inte kunde prata persiska. Det har alltid varit jätteviktigt för mig, vi har 
pratat det hemma. … Efter gymnasiet hade jag tänkt åka dit ned och lära 
mig skriva och läsa.    För jag känner att det är mitt land och mitt språk och 
jag vill ha bott i mitt eget land någon gång. … Sedan vet jag att det är väldigt 
svårt, speciellt för mig som har växt upp här i all frihet, det är så annorlunda. 
… Jag hoppas att det blir så en gång, under en kortare period för att få 
känna på att få leva där. … släktingarna märkte direkt att man var som 
dom. Självklart har man olika syn på saker och ting, man har ju upplevt 
något annat än vad dom har (Intervju 16). 

Avseende ålder visar materialet att såväl de yngre som de äldre 
informanterna hade transnationella relationer och upplever förankring i 
ursprungslandet. Inte heller finner jag någon skillnad beroende på 
kvinnornas civilstånd, om de bor i föräldrahemmet eller om de är 
sambo/gifta med en etniskt svensk man alternativt med en man med 
utländsk bakgrund. De kvinnor som är gifta och har bott länge i Sverige, 
Sarina, Leila och en tjugotreårig kvinna (intervju 5) är gifta antingen med 
en etniskt svensk man eller med en man med samma etniska bakgrund 
som de själva har. Sarina som är gift med en etniskt svensk man är den 
kvinna som uttalar att hon vill flytta till sitt ursprungsland eftersom hon 
känner starkast tillhörighet där. Leila vill helst bo i Sverige med sin man, 
men hon säger att hon känner en stark social och kulturell gemenskap 
med människor i ursprungslandet. Den tjugotreåriga kvinnan som nämns 
ovan (intervju 5) ser inte att det finns möjlighet att återvända till 
ursprungslandet av politiska skäl. Med det som utgångspunkt säger hon 
sig vara nöjd med att bo kvar där hon bor. Hennes man har sitt arbete i 
staden där de bor och det får avgöra vilken bostadsort de väljer. 

I fråga om transnationella relationer och upplevd förankring i 
ursprungslandet är det svårt att urskilja ett intersektionellt mönster. Här 
framträder inte någon av kategorierna ålder, civilstånd eller vistelsetid i 
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Sverige som särskilt avgörande, vare sig som enskild kategori eller i 
samverkan med andra. Betydelsen av kön spelar däremot roll, vilket jag 
återkommer till i en senare jämförelse mellan kvinnor och män. Det som 
går att urskilja och som är utmärkande för några av de informanter som 
har bott en längre tid i Sverige, är att de under senare år har intensifierat 
kontakten med ursprungslandet och därigenom upplever en ökad 
gemenskap och förankring i det samhället.  

Skiljer det sig då åt när vi kommer till upplevd delaktighet i det 
svenska samhället? Går det här att skönja ett samvarierande mönster 
mellan etnicitet, ålder, civilstånd och vistelsetid i Sverige?  

Jag väljer i kommande avsnitt att särskilt betrakta upplevelser av social 
delaktighet med inriktning på sociala relationer och sociala nätverk.  
Ett intersektionellt perspektiv 
Det empiriska materialet visar att de informanter som är födda eller har 
bott en övervägande del av sitt liv i Sverige, i högre utsträckning 
uttrycker att de upplever hinder för delaktighet, i meningen begränsade 
sociala relationer och sociala nätverk, än de som har kommit till Sverige 
under senare år och därmed har kortare tids vistelse i landet. Här visar 
sig vistelsetidens längd ha en betydelse vilket skiljer sig från diskussionen 
om transnationella relationer och upplevelser av social förankring i 
ursprungslandet. De unga kvinnor som uppger att de umgås med både 
etniska svenskar och de med utländsk bakgrund är främst de med kort 
vistelsetid i Sverige. När det gäller dem som är födda eller har bott i 
Sverige under längre tid, visar det sig att deras vänner och sociala nätverk 
i första hand utgörs av andra med utländsk bakgrund. Som skäl för det 
anges dels upplevd diskriminering och därmed sammanhängande social 
exkludering och dels ett eget val där informanterna väljer dem som är 
mest lika dem själva och delar erfarenheten av att ha utländsk bakgrund.  

De kvinnor som har bott en längre tid i Sverige uppger att de känner 
störst gemenskap och umgås mest med dem som har utländsk bakgrund. 
I gruppen finns det erfarenheter av att ha haft etniska svenska kamrater 
när de var yngre, men att de i takt med att de har blivit äldre, mer och 
mer har sökt sig till dem som också har utländsk bakgrund. Amina är en 
av dem. Hon söker sig till de kamrater som hon tycker är mest lika henne 
själv, vilka oftast är de med utländsk bakgrund och som hon har känt 
länge. Det har blivit allt viktigare för henne under senare år och hon 
väljer nu bort främst de etniska svenskar som med Aminas ord, ”lever ett 
stökigt uteliv med mycket festande”.  

Den tjugotreåriga kvinna som refererats till tidigare (intervju 5) 
berättar att hon i grundskolan huvudsakligen hade etniskt svenska 
skolkamrater. Under de år som sedan har förflutit har hon och hennes 
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tidigare nära vänner kommit att utvecklas i skilda riktningar. Idag när de 
är vuxna upplever hon inte att de har något gemensamt som gör att de 
söker sig till varandra längre. 

Du kanske undrar varför jag bara umgås med dom som har utländsk 
bakgrund, inte bara ungersktalande utan även från till exempel Jugoslavien. 
Jag har funderat mycket över varför det har blivit så. När jag gick på 
grundskolan var det bara två i klassen som hade utländsk bakgrund. Jag 
bodde i ett område där det bodde mest svenskar, därför var mina kamrater 
helsvenska. Däremot på gymnasiet var jag mest med andra som också har 
utländsk bakgrund. Sedan dess har jag gjort så. När jag gick på gymnasiet 
så gick jag och mina kamrater på diskotek. Svenskar träffades istället 
hemma hos varandra och hade fester. Jag kände mig inte hemma på sådana 
fester. Kanske för att en del familjer var rika och deras hem var olika mitt 
eget (Intervju 5). 

Det kan tyckas motsägelsefullt då det ligger nära till hands att tänka, att 
när man har levt många år i det svenska samhället, borde det rimligen 
bana väg för social delaktighet inom olika arenor på samhällets skilda 
nivåer. Det kan förväntas ske genom möten och gemenskap på det 
individuella planet, men också genom möten med samhällets 
institutioner i livets olika skeden, som barnomsorg, skola, hälso- och 
sjukvård, militärtjänstgöring, arbetsförmedling och politiska institutioner 
Istället framkommer i materialet att de informanter som har bott längre 
tid i Sverige, upplever social exkludering i bemärkelsen av begränsningar 
när det gäller medborgerliga sociala rättigheter och förutsättningar för 
social delaktighet vilket leder till tendenser till enklavisering. Det tar 
gestalt genom informanternas sociala nätverk som till stor del utgörs av 
människor med utländsk bakgrund. En av kvinnorna (intervju 5) ger 
uttryck för att det är vad som har skett i hennes fall. 

När det gäller etnisk tillhörighet och gemenskap följer de sociala 
nätverken inte etniska linjer med människor som till exempel kommer 
från samma land, det framställs i vissa fall till och med som mindre 
viktigt. Det väsentliga tycks vara att man har den gemensamma 
erfarenheten av att ha utländsk bakgrund och därmed ges förvisso 
informanternas sociala nätverk vanligen en tväretnisk karaktär men med 
små inslag av etniska svenskar. Det visar sig att kvinnorna som en följd 
av att de inte känner sig fullt ut delaktiga i det svenska samhället och att 
de upplever sig exkluderade på etniska grunder då de känner sig 
utpekade av majoritetssvenskar som annorlunda, så söker de sig till sina 
egna, en i vid mening form av enklavisering. Detta mönster av de ungas 
grupperingar leder inte bara till en förstärkning inåt, mellan de unga med 
utländsk bakgrund utan också till en förstärkt avgränsning från unga 
vuxna etniska svenskar.  
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Till skillnad mot hur de kvinnor som har bott en längre tid i Sverige, 
beskriver att de upplever sig diskriminerade och socialt exkluderade mot 
bakgrund av etnicitet och utländsk bakgrund, så förmedlas inte 
motsvarande bild av dem som har kommit hit senare i livet. De kvinnor 
som har bott kortare tid i Sverige och kommit hit i vuxen ålder, om än i 
tidig vuxenålder, uttrycker alltså inte motsvarande erfarenheter. Här gör 
vistelsetid skillnad medan ålderns eventuella betydelse är svår att säga 
något om då gruppen med kort vistelsetid i första hand består av äldre 
informanter. Flera av dessa informanter befinner sig i ett introducerande 
skede, med det menar jag att de fortfarande utvecklar sina svenska 
språkkunskaper, läser på kommunala vuxenutbildningen och betraktar 
sig själva som nya i landet10. Det är främst två skäl till att de har kommit 
till Sverige, de har själva valt att flytta hit eller de har kommit i anslutning 
till sina föräldrars migration. De är alltså delvis här på andra grunder än 
de som har levt i Sverige en stor del av sitt liv. I denna grupp finns olika 
konstellationer av sociala relationer och nätverk. Närmare bestämt sker 
umgänget antingen bland enbart vänner med utländsk bakgrund, eller 
genom en blandning mellan de med utländsk bakgrund och med etniska 
svenskar. 

När vi kommer till upplevelsen av hinder och möjligheter för social 
delaktighet och hur kvinnorna utvecklar sina sociala nätverk, visar det 
empiriska materialet på hur etnicitet och civilstånd, vistelsetid i Sverige 
samt ålder kan sättas i samband med detta. Med stigande ålder och lång 
vistelsetid i Sverige tycks etnicitet, här med tonvikt på utländsk 
bakgrund, bli en alltmer betydelsefull faktor för skapande av sociala 
relationer och sociala nätverk. Civilstånd ser främst ut att ha betydelse i 
så motto att kvinnans val att gifta sig alternativt att bo tillsammans med 
en etniskt svensk man, visar att etnisk bakgrund lik den egna inte är det 
som styr valet. Snarare förefaller det vara andra faktorer som är viktigare 
nämligen personliga egenskaper. Samtidigt kan det bli en dörröppnare till 
det svenska samhället. 

En kvinna (intervju 12) är sambo med en svensk man, relationen till 
honom var orsaken till att hon flyttade till Sverige. Hon umgås både med 
etniska svenskar och med andra personer som har flyttat till Sverige 
under senare år. Denna kvinna har etablerat ett brett socialt nätverk 
genom att delta på en rad olika arenor som nämnts tidigare. Hon trivs 
mycket bra och känner sig trygg i sin nya hemstad. Denna kvinna har 
bott i Sverige i två år och förefaller att målmedvetet agera för att nå 
delaktighet och ett fullvärdigt socialt medborgarskap. Genom sin 

                                                           
10 Att vara ny i landet skulle i detta sammanhang kunna ses som ett skäl till att ännu inte 
ha förväntningar på att ha hunnit bli fullt delaktig i det svenska samhället. 
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högskolestuderande sambo blir hon delaktig i sociala nätverk som är väl 
förankrade i det svenska samhället. Genom sin egen utländska bakgrund 
knyter hon kontakter med andra personer med utländsk bakgrund, till 
exempel har hon fått vänner bland kurskamrater på kommunala 
vuxenutbildningen. Hon tycker att hon har ett personligt ansvar för att 
nå delaktighet i samhället, men tillmäter att hon är på god väg en stor 
betydelse av att hon har en etnisk svensk man som dörröppnare till det 
svenska samhället.  

Sarina som delvis har liknande sociala förhållanden, den 
socioekonomiska situationen och vistelsetiden undantagen, upplever 
däremot starka begränsningar vad det gäller social delaktighet i samhället. 
Hon är gift med en etniskt svensk lågavlönad man och har bott en längre 
tid i Sverige. Hon är yngre än den förra kvinnan. Hon beskriver en 
begränsad känsla av delaktighet som följd av den etniska diskriminering 
som hon upplever. Yttre förutsättningar som att hon har bra kunskaper i 
det svenska språket och att hon är gift med en svensk man skulle kunna 
tala för en stark social förankring. Istället beskriver Sarina sina 
erfarenheter av diskriminering i mötet med myndigheter, en känsla av 
ensamhet och att inte höra till, bland annat för att hon har blivit bortvald 
av etniskt svenska skolkamrater.  

Amina är tydligt transnationellt orienterad och känner sig så starkt 
förankrad i föräldrarnas ursprungsland att hon mycket väl kan tänka sig 
att bosätta sig där i framtiden. Icke desto mindre framstår hon som starkt 
förankrad i det svenska samhället. Aminas tankar om sin framtid 
förefaller öppna i fråga om hon kommer att bo kvar i Sverige eller 
bosätta sig i familjens ursprungsland. Däremot är hon inställd på att gifta 
sig med en muslimsk man som företrädesvis även han har varit bosatt i 
Sverige. Få informanter uttrycker sig så kategoriskt i denna fråga. En 
tjugoettårig kvinna (intervju 16) tänker i andra banor om vad som är 
viktigt för henne, när det kommer till val av en blivande man. När jag 
frågar henne var hon tror att hon kommer att söka sin man så svarar 
hon: 

Jag vet inte. Han kan finnas var som helst. Det finns nog inte bara en person. 
Det är mer en sorts människa man dras till (Intervju 16). 

Andra kvinnor har redan gjort sina val och som vi har sett i materialet så 
har några kvinnor valt att leva med en etniskt svensk man medan valet 
för andra har inneburit att välja en man med samma etniska bakgrund 
som den egna. Leila är en av kvinnorna som har valt att gifta sig med en 
man som är uppvuxen i och fortfarande bor i Leilas ursprungsland. Hon 
är en av de äldre informanterna med lång vistelsetid i Sverige. Leila lever 
i nära relation med sin familj i Sverige, samtidigt som hon har gjort ett 
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aktivt livsstilsval som i högre grad än sina föräldrar riktar sig mot det 
etniska ursprunget. Leila ger en bild av ungas upplevelse av att inte vara 
fullvärdiga medborgare som har kommit att påverka en vad jag menar re-
traditionalisering i förhållande till föräldrarna. Medan föräldrarnas 
förväntningar på Sverige blir i stort sett uppfyllda och de i möjligaste 
mån söker leva upp till svenska sociala världar och kulturella värden, gör 
Leila en symbolisk resa till ursprungslandets kulturella värderingar, gifter 
sig med en iransk man och intar en kritisk hållning till svenska sociala 
traditioner. I kritiken speglas en frustration över att inte höra till.  

I Leilas fall har hon under sin uppväxt känt sig fri i sin familj. Ändå 
har hon upplevt att det har varit svårt att förena motstridiga 
förväntningar och krav från det svenska samhället och människor från 
ursprungslandet när det gäller livsstil. Hon tycker att det är svårt, närmast 
omöjligt att påverka svenska förhållanden och attityder från en 
minoritetsposition, en bristande rätt att göra sin röst hörd, right to a voice. 
Idag tycker Leila att hon lyckas bättre med att förhålla sig till de olikheter 
hon upplever. Hennes planer för framtiden är inriktade på att mannen 
ska komma till Sverige och att de ska bo och leva i närheten av Leilas 
föräldrar och syskon i den nuvarande hemstaden.  

Leila har gift sig med en man som inte delar hennes erfarenhet av att 
leva i det svenska samhället. Hon agerar och lägger ned mycket kraft för 
att planera för sin och makens framtid i Sverige. Hon framstår som stark 
i det agerandet och tror att hon och hennes man ska lyckas skapa ett bra 
liv i Sverige. Leilas förmedlar en känsla av förankring i det land där hon 
själv är född och där hennes man och hans släktingar lever. Hon 
uttrycker sin lojalitet mot sitt ursprungsland och är glad över att ha 
kunnat bidra med kunskaper från sin utbildning till det samhället. Hon 
vill inte riskera att förlora möjligheten att kunna återvända till landet och 
säger att hon därför inte vill agera i politiska frågor så att det skulle ske. 
Hon är öppen för att flytta till ursprungslandet och leva med sin man där 
om det inte skulle fungera i det svenska samhället. Leilas berättelse är ett 
exempel på hur några av de kvinnliga informanterna uttrycker ett 
engagemang i och hur de värnar om sina ursprungsländer. Vissa av 
kvinnorna kombinerar det med en omsorgskänsla i linje med 
omsorgsrationalitet, genom tankarna om sitt framtida yrkesval då man 
vill arbeta inom human service yrken. Sarina till exempel är beredd att 
återvända till sitt forna hemland, ett av skälen är att hon vill med hjälp av 
en sjukvårdsutbildning kunna göra något för sitt land. Ett annat är att 
hon känner större tillhörighet där än i Sverige.  

Sammanfattningsvis har jag här visat hur de kvinnliga informanternas 
upplevelse av social delaktighet förstås av kvinnorna som, eget agerande 
för att bli en del av samhället och att göra sin röst hörd och subjektiva 
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upplevelser av de hinder och möjligheter för detta som de möter i 
vardagen. De talar på så sätt om det som R. Lister (2007) benämner det 
levda medborgarskapet. Framställningen pekar på individuella och 
strukturella variationer och likheter. 

Genom en intersektionell analys har här visats hur faktorer som 
etnicitet, civilstånd, ålder och vistelsetid i några avseenden samvarierar i 
betydelse för upplevelsen av social delaktighet, etablerande av sociala 
relationer och sociala nätverk som en dimension av social förankring i 
samhället. I den äldre gruppen ser civilståndet ut att ha en betydelse, men 
på skilda sätt. Här visars sig en variation från en etnisk svensk mans roll 
som dörröppnare till det svenska samhället, till när valet av en man från 
ursprungslandet får betydelse för re-traditionalisering som livshållning.  

Jag pekar även på hur en längre tids boende i Sverige inte behöver 
betyda en svagare förankring i och omsorg om ursprungslandet. 
Kvinnorna ger uttryck för en transnationell orientering riktad 
huvudsakligen mot ursprungslandet. Berättelserna visar att engagemanget 
och förankringen i ursprungslandet inte tycks avta med en längre tids 
boende i Sverige i vissa fall råder det motsatta förhållandet. 

Genom porträttlinjens profiler och övriga kvinnliga informanter med 
lång vistelsetid i Sverige, synliggörs också tendensen att det med stigande 
ålder upplevs en större gemenskap med andra unga med utländsk 
bakgrund medan avståndet till etniska svenskar ökar. 
Syn på sociala rättigheter och skyldigheter  
I föregående avsnitt har jag analyserat den mer immateriellt orienterade 
ingången till kvinnornas sociala delaktighet med tyngd på värderingar 
och upplevelse av den egna sociala delaktigheten. I det följande fokuserar 
jag den dimension som jag tidigare benämnt materiellt orienterad. Den 
riktas här mot det sociala medborgarskapets substantiella rättigheter och 
skyldigheter. Min ambition är att i detta avsnitt klargöra hur de kvinnliga 
informanterna ser på sociala rättigheter och skyldigheter avseende 
möjligheter och begränsningar för ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 
Kvinnornas erfarenheter och upplevelser av sociala rättigheter och 
skyldigheter analyseras i förhållande till fem områden: boende, 
utbildning, arbete, fritid och politik. 

Det sätt på vilket de unga kvinnorna talar om och förstår sociala 
rättigheter och skyldigheter, ringar in modellen social-contractual 11 (Lister 

                                                           
11 Social-contractual -relation i medborgarskapet, det är en slags reciprocitetslogik. Här 
refereras främst till rättigheter och skyldigheter och sambandet mellan att vara en del av 
samhället och att ha rättigheter och att uppfylla kraven på att leva i enlighet med de 
lagar som råder.  
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2003b), på så sätt att de refererar till en relation mellan sociala rättigheter 
och skyldigheter och relaterar till sig själva som en del av samhället. 
Såsom en del av samhället kräver de samma rättigheter som för övriga 
samhällsmedborgare och på motsvarande sätt ser de att de har ett ansvar 
för att svara an mot samhällets krav på dem som medborgare. 

De skyldigheter man har påverkar till viss del de rättigheter man har. Alla 
har ju en skyldighet att behandla andra som du själv vill bli behandlad helt 
enkelt. För regeln är att du gör inget som du inte ska göra helt enkelt, gör 
inget som förstör för någon annan (Intervju 16). 

Kvinnorna säger att de förvisso har formellt samma sociala rättigheter 
och skyldigheter, men att det ser annorlunda ut i när det kommer till 
deras verkliga situation. Det finns en spännvidd i informanternas 
erfarenheter av faktiska förhållanden när det gäller områden som 
boende, utbildning, arbetsmarknad, fritid och politik. Det varierar av 
olika skäl som kan kopplas till deras ålder, om de bor i föräldrahemmet 
eller har eget boende, ekonomisk situation, etablering på 
arbetsmarknaden och hur lång tid de har bott i Sverige. De som är yngre 
och bor hos föräldrarna har inte hunnit möta situationer som att söka 
bostad, bostadsbidrag, vara i kontakt med arbetsförmedlingen eller söka 
arbete. De är områden som aktualiserar sociala rättigheter och 
skyldigheter. Frågor som rör områdena fritid och politik är däremot 
något som de alla förhåller sig till. 

Amina till exempel är en av de yngre kvinnorna, född i Sverige och 
bor fortfarande hos sina föräldrar, hennes erfarenheter av sociala 
rättigheter och skyldigheter, skiljer sig från dem som är äldre och har 
kommit i kontakt med andra delar av samhället främst 
vuxenutbildningen, arbetsmarknaden och andra samhällssektorer som 
social service och sjukvård. Aminas berättelse belyser en dubbelhet i det 
att hon ser sig ha samma rättigheter och möjligheter som andra, upplever 
ett socialt ansvar för det omgivande samhället samtidigt som hon har en 
uppfattning om att människor med utländskt namn diskrimineras på 
arbetsmarknaden. 

Sarina är den av informanterna som tydligt uttrycker att hon blir 
diskriminerad av skolkamrater och tjänstemän. Hon jämför sig med 
andra som hade blivit beviljade ekonomiskt bistånd men som hon själv 
bedömer har mindre behov än vad hon har. Hon tycker också att hon 
har blivit diskriminerad i samband med att hon har sökt bostadsbidrag. 
Hennes tolkning av reglerna är att hon är berättigad till bostadsbidrag 
men har efter lång tid ännu inte fått ett formellt beslut. Därför har hon 
fortsatt att kräva det hon tycker att hon har rätt till. Sarina är en kvinna 
som tydligt förhåller sig till sociala rättigheter och skyldigheter. Hon 
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ställer krav på att få faktisk tillgång till sina sociala rättigheter å ena sidan. 
Å andra sidan ger hon som svar på en direkt fråga, att hon inte anser sig 
ha några sociala skyldigheter mot samhället. I hennes mening är sociala 
rättigheter inte villkorade med skyldigheter vilket inbegrips i det sociala 
medborgarskapets reciprocitetslogik. Samtidigt tar hon ett stort ansvar 
för att uppfylla det som kan ses som samhällets förväntningar på att 
skaffa en utbildning, hon går på gymnasiet, att försörja sig, hon 
deltidsarbetar och visar ett omsorgsansvar genom att bry sig om och ta 
ansvar för människor i sin nära omgivning. När hon säger att hon inte 
tycker att hon har några sociala skyldigheter mot samhället så motsägs 
det således i flera avseenden, inte minst genom motivet för hennes 
yrkesval, vilket kan förstås som ett uttryck för vilja till delaktighet och 
samhällsengagemang genom att bidra till ett gemensamma bästa och inte 
minst omsorg om det egna ursprungslandet. 

Sociala skyldigheter i relation till uppfattningen om ett socialt 
omsorgsansvar är återkommande i materialet. Bland de kvinnor som var 
gifta alternativt sambo vid intervjutillfället var det inte någon som hade 
barn. Leila diskuterade dock föräldraansvaret på ett allmänt plan. Hon 
beskriver hur viktigt hon tycker att det är, föräldrar tar sitt ansvar för sina 
barns uppväxt och välbefinnande, främst genom att prioritera att ägna 
mycket tid åt dem istället för att ge dem materiella prylar.  

Det är problem att unga dricker sprit till exempel. Jag vet inte hur man ska 
göra, men att försöka få dem att ändra sig, för de är väldigt bortskämda. … 
men det är nog så överallt, man har inte riktigt tid med barnen så köper 
föräldrar saker istället (Leila). 

Leila menar att det är en politisk fråga som måste påverkas genom 
människors delaktighet. I Lister et al:s studie (2003b), tyckte hälften av 
både män och kvinnor att det var en viktigare insats för samhället, att 
man tog hand om sina barn än att man arbetade och försörjde sig. 
Merparten av de övriga tyckte att de var lika viktiga. Det ligger i linje 
med vad delar av feministisk medborgarskapsteori fokuserar, kravet på 
att omvärdera grunden för det universalistiska medborgarskapet, genom 
att relatera omsorg till medborgaransvar och värdera det på motsvarande 
grunder som övrigt förvärvsarbete och därmed ge män och kvinnor lika 
medborgerliga villkor (Lister 2003, 2007). I min studie är det några få 
som diskuterar föräldraansvarets betydelse i relation till delaktighet, men 
de gör inte en tydlig markering av dess betydelse i förhållande till andra 
sociala ansvarsområden.  

Sarina agerar för att nå ökad delaktighet och ett fullvärdigt socialt 
medborgarskap i vardagen.  Hon utvecklar olika strategier för att nå det. 
Hon bjuder lärare och hela klassen som gäster till sitt bröllop, de 
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klasskamrater som hon upplever exkluderar henne från en social 
gemenskap. Hon kräver omprövning av beslut om avslag till 
bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd med motiveringen att hon anser 
att detta är hennes rättigheter. I det senare illustreras aspekten 
revandikalism, hur hon reser krav på substantiella rättigheter och väljer 
att framhärda i kraven på att verkligen få tillgång till de sociala rättigheter 
som hon anser sig ha och protestera mot etnisk diskriminering och 
orättvisor. Att hon gör så kan ha olika förklaringar, det faktum att hon är 
gift med en svensk man kan innebära att hon genom honom dels känner 
till sina rättigheter men också att hon känner sig trygg i vissheten om att 
hans förankring i det svenska samhället kommer henne tillgodo genom 
hans möjlighet till uppbackning. En annan möjlig förklaring kan vara att 
hon de facto har blivit utsatt för diskriminering och genom det har vant 
sig vid att kämpa mot orättvis behandling. 
Boende  
När det gäller boende så ger flera informanter uttryck för att de känner 
att de kan påverka sitt boende och att de trivs och upplever trygghet där 
de bor. De beskriver inte att de har eller har haft problem med att skaffa 
en lämplig bostad på grund av att de har utländsk bakgrund och att de 
har blivit diskriminerade. De som ser svårigheter uppger främst 
ekonomiska hinder och att de inte har de rätta sociala kontakterna. Flera 
informanter har blivit anvisade en bostad genom bostadsförmedlingen. 
De har även flyttat mellan olika bostadsområden, både centrala 
stadsdelar och bostadsområden i stadens utkanter.  

Segregation i skilda bostadsområden där de med utländsk bakgrund är 
i majoritet över etniska svenskar, likt de förhållanden som råder i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och flera andra större städer (Andersson 
2001, 2004, Bråmå 2004) finner inte sin motsvarighet i denna stad. I en 
av stadsdelarna bor det förhållandevis många med utländsk bakgrund, 
cirka 41 procent (kommunens uppgift, 2007) etniska svenskar är som bor 
där är således i majoritet. Informanterna i studien bor i olika delar av 
staden och några av dem bor i denna stadsdel, men ingen säger att de 
känner sig hänvisade till att bo just där. I materialet finns exempel på hur 
informanter som främst umgås med dem som också har utländsk 
bakgrund, uppskattar att bo nära sina vänner. 

 Vi fick vår lägenhet genom bostadsförmedlingen. Det är andra stället vi bor 
på nu. … Jag trivs här, bättre än på förra stället. … Mina vänner bor också 
här, det är en tillfällighet att det är så. … Man kan träffas oftare tycker jag. 
Bor man för långt från varandra så tappar man kontakten lite. … Just nu 
trivs jag jättebra och vill bo här (Intervju 5). 
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Informanterna talar inte om de olika bostadsområdena som etniskt 
segregerade. Trots att det finns områden där förhållandevis många med 
utländsk bakgrund bor, talar man inte om dem som antingen svenska eller 
invandrarområden, de beskrivs som både och. Informanterna tycks inte 
uppleva någon påtaglig fysisk avgränsning mellan grupperna etniskt 
svenska och de med utländsk bakgrund. Däremot talar en mindre grupp 
om avsaknad av gemenskap och bristande delaktighet i förhållande till 
etniska svenskar i området, den kvalitativa dimensionen av delaktighet.  

Rätten till bostad är en social rättighet som kvinnorna beskriver som 
ett förhållandevis litet problem och som inte är särskilt svårtillgänglig för 
dem. De uppfattar att det är möjligt för dem att skaffa en bostad och att 
de i de flesta fall har möjlighet att välja var de vill bo.  

Ja, jag ville han någonstans att bo. Jag tittade i tidningarna och så hittade jag 
en annons, ringde och … så tyckte jag om stället. Det var inte svårt att få 
lägenheten, lite konstigt, jag hade tur. … Det är privat, en familj som har ett 
hus som de hyr ut till studenter (Intervju 11).  

 
… Jag vet inte, men inne i stan är nog lite svårt att få. Jag känner ibland att 
den kan vara om man letar, lite annorlunda så kanske. … Man får väl 
börja någonstans. … Med mina kompisar och så, där har man ju känt att 
de har alltid någon som de har hyrt lägenheten av (Leila). 

Undantag finns som framgår av citatet ovan från Leilas intervju. Hon ser 
svårigheter genom att hon inte räknar med att hon har de sociala 
kontakter som hon tänker sig att man behöver för att få tillgång till en 
attraktiv bostad. Leila tror ändå att det blir möjligt för henne och hennes 
man att få en bostad när det blir aktuellt.  
Utbildning 
Utbildningsstrukturen i den aktuella staden styrs av att 
befolkningsunderlaget inte är stort nog för att ha parallella 
utbildningsinstitutioner.  Oftast finns det en grundskola i en stadsdel 
eller bostadsområde och i den går flertalet av de barn som bor i området. 
Det innebär att barn med utländsk bakgrund och etniska svenskar går i 
samma skola. De olika gymnasieskolor som finns är huvudsakligen 
organiserade kring olika program och inriktningar, med få 
överlappningar. Det är därmed främst deras utbildningsinriktning som 
skiljer dem åt. Eleverna väljer huvudsakligen gymnasieskola efter 
utbildningsinriktning, att välja skola från etniska utgångspunkter, har inte 
diskuterats av informanterna. Med den utbildningsstruktur som här har 
beskrivits blir det inte aktuellt att tala om svenska skolor respektive 
invandrarskolor.  
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Flera av de intervjuade kvinnorna kopplar utbildning till delaktighet i 
samhället och de flesta av dem har ambitioner att utbilda sig för att få 
tillträde till arbetsmarknaden, vilket i sin tur framstår som ytterst centralt 
i var och ens bild av den egna framtiden. På en direkt fråga om hur 
informanterna ser på sociala rättigheter respektive skyldigheter så 
nämner kvinnorna nästan undantagsvis rätten till utbildning i främsta 
rummet. De upplever att utbildning faktiskt är tillgänglig för alla och 
rätten till en andra chans genom den kommunala vuxenutbildningen 
nämns som ett exempel på det.  

Att man efter att man är klar med skolan kan läsa vidare och förbättra 
betyget här är bra. Det är inte på samma sätt i mitt hemland. När man 
beslutar att ta examen där, efter gymnasiet så är man färdig. Man är klar för 
att komma in på högskolan (Intervju 12). 

Informanternas uppfattning om att vara en del av samhället, med 
rättigheter och skyldigheter aktualiserar modellen social – contractual, även i 
fråga om utbildning. Här syftar jag på de motiv som flera informanter 
gav för sitt tänkta utbildningsval, att bli polis, socionom eller 
sjuksköterska ger dem möjlighet att i sitt yrkesutövande bidra med något 
som samhället behöver. De uttryckte själva att yrkesvalet kan ses som ett 
uttryck för att vilja vara delaktig i samhället. Med sådana argument för 
det egna yrkesvalet betraktar jag det som en strategi för att förverkliga ett 
fullvärdigt socialt medborgarskap. Den kvinnan som ville bli polis 
kopplar ihop sitt tänkta yrkesval med att hon känner till det svenska 
samhällets behov av poliser med utländsk bakgrund. Det betyder inte att 
hon vill bli särbehandlad vid antagningen till utbildningen. Hon pluggar 
hårt för att få tillräckligt bra betyg, för att bli antagen på lika villkor som 
andra. Tvärtom menar hon i detta sammanhang att även om det svenska 
samhällets poliskår i större utsträckning bör spegla befolknings 
sammansättningen, så vill hon inte att antagningen till polisutbildningen 
ska kvoteras till förmån för de med utländsk bakgrund.  

Jag pluggar mycket för att få bra betyg. Jag vill söka till polisutbildningen 
efter gymnasiet. Jag vet att man vill ha fler invandrarpoliser och att det finns 
en särskild kvot. Men jag vill komma in på samma villkor som dom andra. 
Om vi har samma meriter kan jag tycka att det är ok att komma in på 
invandrarkvoten. … Jag vill bli polis för att kunna hjälpa andra. Helst vill 
jag vara polis i en storstad. … Jag vill göra lumpen. Jag tycker det verkar 
vara spännande, jag vill prova att använda vapen också. Det är nog bra för 
antagningen till polisutbildningen (13). 
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Informanterna uppfattar att tillträde till högre utbildning är möjlig för 
dem på lika villkor som för andra. Däremot beskriver några av de 
högskolestuderande hur mönstret av segregation efter etniska linjer, 
motsvarande den de har mött på gymnasiet, finns även där.  

Möjligheten att kunna välja den utbildning de själva ville, är något 
som kvinnorna sätter ett högt värde på och som de också använder sig 
av. ”Jag har rätt att studera var jag vill. … Det är inte i alla länder det är så” 
(Intervju 3). En grupp kvinnor har högskoleutbildning och andra 
planerar att söka sig till högskolestudier efter gymnasiet. Det tyder på att 
de kvinnliga informanterna i hög utsträckning vill skaffa sig 
förutsättningar för ett kvalificerat och som flera uttrycker det, 
stimulerande och utvecklande arbete i framtiden. 

Kvinnorna talar inte om det som skulle kunna betraktas som 
strukturell diskriminering genom ojämlika förutsättningar för tillträde till 
utbildningar eller att utbildningsorganisationerna är exkluderande i sig. 
De informanter som jämför sina utbildningserfarenheter från andra 
länder framhåller tvärtom en välfungerande administration och ett 
respektfullt bemötande från lärare.  

Jag vill gärna ha mina betyg från mitt hemland och använda här. Jag 
försökte, men ibland är det så svårt där att få någonting. … jag åkte till 
högskolan där och var där en hel dag och fick följa efter människor från tre, 
fyra departement för att få ett papper. De säger bara att nej, du har inte gjort 
klart (din utbildning så du kan inte få några betyg). … Första gången som 
jag behövde betyg från komvux gick jag till receptionen och de frågade bara 
efter mitt personnummer. Efter en underskrift så fick jag betyget efter 24 
timmar. Det var bra, så här har jag inte haft sådana problem (Intervju 12). 

De allra flesta säger att de trivs i skolan vad det gäller kontakten med 
lärare och känner att de har en viss påverkansmöjlighet och att de kan 
diskutera sin studiesituation med lärarna, right to a voice. I materialet finns 
undantagsvis erfarenheter av strukturell diskriminering från 
grundskoletiden. En kvinna berättar hur hon blev tvingad att läsa 
svenskatvå trots att hon vare sig ville eller tyckte att hon behövde det. 
Hon är född i Sverige och blev kränkt av att bli tvingad till detta. 
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Nej, jag har inte fått stöd i skolan. Utan det har mer varit jag som dragit 
upp mig själv. Speciellt i grundskolan så har det varit mycket, man har inte 
blivit nedtryckt – men man har inte förväntat sig något. Till exempel när jag 
gick i mellanstadiet eller ända sedan när jag började skolan så fick jag gå i 
”svenskatvå”. Det kan jag väl förstå i början när jag var liten. Jag hade gått 
på dagis så det var inget problem så, men så fick jag fortsätta hela högstadiet. 
Men jag pushade på själv i sjuan, att jag inte tänkte gå mer. Jag ville visa att 
jag kan svenska och jag kan gå i den vanliga ”svenskklassen”. Men de 
vägrade.  Jag kämpade med det i flera år och till slut i sjuan fick jag börja i 
vanlig ”svenskklass”. Då var det inga problem och det märkte de. Men just 
att man får den stämpeln fån början, utan att man får bevisa vad man går för 
och vad man kan. Det var väldigt tråkigt (Intervju 16). 

Här synliggörs den maktordning som ligger till grund för strukturell 
diskriminering (de los Reyes et al. 2005). Den unga eleven fick föra en 
omvänd bevisbörda för att slippa det som skolan tvingade henne till, den 
insats som eleven har rätt att kräva om hon behöver den, men inte ska 
tvingas till, om de individuella förhållandena kräver det. Informantens 
berättelse lever stark i henne fortfarande efter en rad år, hon är idag 
tjugoett år med flera års högskolestudier. Sabine Gruber (2000) 
uppmärksammar i rapporten Det är ju bara så att man ska gå i svenskatvå – 
institutionell ordning och reproduktion i skolan på hur å ena sidan:  

… skolans organisering av denna undervisning (svenska två) utvecklats till en 
institutionaliserad praktik och att den ordning som skapats kring detta blivit 
en norm. … det är inte alltid elevernas individualitet som blir legitimerande 
för de åtgärder som vidtas i skolan, utan snarare kategoriseringarna som 
motiverar och avgör vilka åtgärder som vidtas. … Rutinerna gör något med 
eleverna, att de skapar och upprätthåller normalitet och avvikelse, likhet och 
olikhet (Gruber 2000:14). 

I denna del kan vi lätt känna igen den situation som kvinnan berättar att 
hon har upplevt. Å andra sidan menar Gruber, leder ”svenskatvå” 
undervisningen till en samlad kompetens inom skolan kring ”kultur- och 
invandrarfrågor”. Lärarna i den undervisningen blir här betydelsefulla i 
det avseendet. Vi kan se i Aminas berättelse hur hon själv väljer att börja 
läsa ”svenskatvå” på gymnasiet och hur hon uppskattar just de 
lektionerna, läraren och de andra i gruppen med utländsk bakgrund. 

Ovan presenterar jag ett tydligt exempel på upplevd strukturell 
diskriminering. I materialet i sin helhet framgår det däremot att 
informanterna upplever diskriminering snarare i mötet med andra 
studenter, individuellt och i grupp. 

Den grupp som har övervägande positiva erfarenheter av sin 
studiesituation är de som går kommunal vuxenutbildning, de trivs med 
både lärare och studiekamrater. Den gruppen ger entydigt uttryck för att 
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de bemöts med respekt och upplever att de blir lyssnade till, i enlighet 
med innebörden i modellen Right to a voice .12 

Arbete 
Tillträde och delaktighet på arbetsmarknaden är av största betydelse för 
de unga kvinnorna. Det finns en föreställning i gruppen om att de 
riskerar att bli utsatta för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, 
framför allt i samband med att de söker arbete. Deras uppfattning är att 
unga med utländsk bakgrund på grund av etnisk diskriminering har 
svårare att få ett arbete. Att det finns en faktisk grund för deras farhågor 
stärks genom de forskningsresultat som Langes studier visar. Ett av de 
tre områden som etnisk diskriminering sker i hög utsträckning är i 
samband med att man söker arbete och ett annat är diskriminering på 
arbetsplatsen (Lange 2000). Det råder inte en helt entydig föreställning i 
gruppen om detta, det uttrycks främst av dem som ännu inte har haft 
något arbete själva: 

Jag tänker så att invandrare kanske har svårare. Kanske när de hör namnet 
att dom tänker annorlunda. … Det beror på vad det är för yrke. Jag tror att 
det delvis är så att det spelar roll. Hur man ser ut också. Det är mycket som 
spelar roll, det är inte bara om man är invandrare, ifall man är kille eller tjej 
spelar också roll, sen vad det är för yrke (Amina). 

 

Jag tror att det är mycket lättare att få ett arbete om man har ett 
svenskklingande namn. Fast varför kan jag inte förklara riktigt. Det låter 
säkert bättre. … Skulle det ringa till mig och sälja telefonabonnemang då 
skulle jag strunta i vad namnet är. Jag är intresserad av vad dom säljer, jag 
är inte intresserad av den som säljer saken. … En del kanske tänker – en 
utländsk, då vill jag inte ha något (Intervju 3). 

Hur hanterar då dessa unga kvinnor de farhågor som de har inför det 
framtida yrkeslivet. Det faktum att flera av kvinnorna känner sig 
motiverade att skaffa en högskoleutbildning och talar om att de vill 
utbilda sig för att de tror att det underlättar att få tillträde till 
arbetsmarknaden, kan antas vara en strategi som de väljer. Tankarna på 
att starta ett eget företag uttrycks av någon i gruppen, vilket skulle kunna 
vara en annan strategi för att undvika att behöva bli utsatt för 
diskriminering på arbetsmarknaden. Förväntningarna på samhällets 
förmåga att hjälpa dem att finna ett arbete är låga och man upplever att 
ansvaret vilar på dem själva som individer att skaffa ett arbete.  

                                                           
12 Right to a voice – rätten att uttrycka sig och att bli lyssnad till. Det handlar om att bli 
respekterad. 
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För de flesta har rätten till arbete och tillträde till arbetsmarknaden en 
hög prioritet och betraktas i det närmaste som den yttersta formen av 
social delaktighet. Här har informanterna högst skilda erfarenheter. 
Några av de yngsta kvinnorna går fortfarande i gymnasiet och har som 
nämnts inte någon arbetslivserfarenhet eller ens varit arbetssökande 
medan någon har sökt sommarjobb utan att ha fått något. Andra hade 
deltidsarbete parallellt med gymnasiestudier och studier på kommunala 
vuxenutbildningen. Ytterligare en kategori är de som är arbetssökande 
och de som har tillfälliga anställningar. Vid intervjutillfället har inte 
någon kvinna tillsvidareanställning men stod vid intervjutillfället, i 
begrepp att få det på den nuvarande arbetsplatsen. Flera har haft eller har 
vid tiden för intervjutillfället kontakt med arbetsförmedlingen. De som 
har kontaktat arbetsförmedlingen, har gjort det med förväntningar på att 
få hjälp att hitta ett arbete men inte någon av dem anser att de har fått 
sådan hjälp. De har fått stöd i hur man söker ett arbete, skriver en CV 
och fått erbjudande om kurser eller praktikplatser.  

De som har ett arbete har istället fått det genom att svara på annons 
eller genom kontakter. De betraktar sig själva och egna kontakter som 
det bäst verksamma medlet för att få ett arbete.  

I början när jag kom till Sverige visste jag vad jag ville. Jag frågade om hur 
man får jobb och dom pratade om arbetsförmedlingen. Jag har varit där . Jag 
har aldrig fått jobb genom arbetsförmedlingen men jag har anmält mig i alla 
fall. Sedan fick jag första jobbet genom kontakter, det var en praktikplats på 
dagis. En praktikplats utan lön, men jag visste ju att man behöver referenser 
i Sverige så att man kan gå vidare och söka jobb. Så det har jag gjort och jag 
var i hemtjänsten i somras, det jobbet fick jag genom en svensk tjejkompis. Jag 
försöker att jobba på somrarna. … Ja jag får hjälp men jag tycker att man 
måste göra mycket själv också. Man måste ha viljan annars så blir det svårt 
och det tar tid. … Jag har en vän som kommer från Liberia och han ville inte 
åka till Sverige utan till ett land där engelska är språket eftersom han har 
engelska som modersmål. Han vill inte lära sig svenska så han kan komma 
in på högskolan. Han vill läsa på högskolan, jag menar det blir svårt för 
honom. Vi började läsa samtidigt på SFI men sedan gick jag vidare och för 
honom är det svårt när han inte vill lära sig språket. … Samtidigt har det 
betydelse varför man har kommit hit. Jag har ju valt att komma hit 
(Intervju12). 

Denna kvinnas erfarenheter i kontakten med det svenska samhället är 
unika i materialet. Både vad det gäller etniskt blandade sociala nätverk, 
med en etniskt svensk sambo och aktivt deltagande på samhällets olika 
arenor för fritid, föreningsliv och arbetsmarknad. Övriga informanter 
beskriver en mer begränsad delaktighet i samhället. De hinder de lyfter 
fram avseende arbete och arbetsmarknad kan kopplas till negativa 
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förväntningar på rätten till arbete på lika villkor. Kvinnorna säger sig inte 
ha några direkta erfarenheter av diskriminering i samband med att de 
själva har sökt arbete. Däremot berättar flera av dem om manliga vänner 
som har blivit diskriminerade på grund av sin utländska bakgrund, 
genom att inte få arbeten som de har sökt.   

Jag har inte själv varit med på arbetsmarknaden så jag vet inte hur det är för 
mig. Men en kompis till mig, han kommer från Afrika och han är 
välutbildad, han är ingenjör och får sådana svar som att du är 
överkvalificerad. Han läste med sin kompis som är svensk, alltid samma och 
han fick jobb efter en liten tid. Min kompis skickade kanske 600 
ansökningar men fick ingenting (Intervju 11). 

En av informanterna beskrev däremot hur hon blev diskriminerad på en 
arbetsplats där hon hade ett sommarjobb. 

Jag jobbade i köket och pensionärerna kunde komma dit och fika. De andra 
som jobbade där var alla kvinnor och alla var svenskar, det fanns en som 
kom från Iran. Och hon var den enda som var snäll mot mig. Alla andra 
betedde sig rentav illa och de fick mig att gråta. Det var jättehemskt för mig, 
jag fattar inte, jag var där i tre veckor och hade redan blivit … Det kändes 
som att det var för att jag var utländsk. Jag menar när alla på en arbetsplats 
är på ett visst sätt emot dig då tänker man ju att  vad kan det annars vara? 
… Men den andra iranska kvinnan var lika gammal som de andra.  Hon 
hade ingen speciell kontakt med de andra heller. Hon kände sig väldigt 
utstött. Så det kändes som att det måste ha varit något med de människorna 
och deras syn. Det var inte heller att jag hade ett visst beteende, utan de kom 
rakt fram och pratade med mig om vissa saker och var väldigt hårda. Det var 
väldigt illa. … Med pensionärerna var det inte så, det var mycket annorlunda 
med dem. Men det blir väldigt svårt att avgöra vad det kan vara (Intervju 
16). 

Kvinnan som här beskriver sina erfarenheter av diskriminering och social 
exkludering på arbetsplatsen är samma kvinna som tidigare har upplevt 
etnisk diskriminering i grundskolan genom att tvingas läsa ”svenskatvå”. 
Hon har levt större delen av sitt liv i denna svenska stad. Hon bor med 
sina föräldrar och syskon. Idag säger hon att hon vill flytta till ett annat 
land  

Jag vill träffa människor från en helt annan kultur än vad man är van vid. 
Jag har bott i Sverige så himla länge så nu vill man väl uppleva något annat. 
Hitta ett folkslag som på något vis är nära en själv lite mer. Ett land som är 
större. Sverige är ganska litet, det är inte så mycket människor här. Jag vill 
ut i världen lite mer (Intervju 16). 
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Fritid 
När vi kommer till fritidens innehåll och inriktning är det 
informantgruppens uppfattning att man i princip ägnar sig åt det man 
vill. De största hindren som förs fram är bristen på pengar och tid. 
Kvinnorna säger att de upplever sig ha tillträde till samhällets offentliga 
rum och platser utan begränsningar. Inte någon säger sig ha upplevt 
etnisk diskriminering på så sätt att de har blivit utestängda från det 
offentliga nöjeslivet genom att bli nekade tillträde till exempelvis 
restauranger och nattklubbar. Främst två grupperingar träder fram i det 
empiriska materialet när kvinnorna talar om fritid. Det finns de som 
menar att de fyller sin tid huvudsakligen med studier, studier parallellt 
med deltidsarbete (intervju 8) och inte har utrymme för att ägna sig åt 
fritidsaktiviteter i någon större utsträckning och de har sparsamt med 
umgänge. 

Jag umgås inte med arbetskamraterna. Nu har jag inte jobbat där så länge. 
Men det är en väldigt bra stämning på jobbet och vi har väldigt kul 
tillsammans. Så det är inte så att jag inte tycker om personerna. Men man 
har så mycket annat att göra så det har inte varit tillfälle. Utan det är väl 
mer på jobbfester man träffas. Men inte så man planerar något (Intervju 16). 

I gruppen som ägnar mer tid åt fritidsaktiviteter, finns de som rör sig 
uteslutande i informella sammanhang på sin fritid. De umgås med vänner 
i hemmiljö, träffar kompisar ”på stan” som innebär att fika, gå i affärer 
och ibland på kvällen gå till någon offentlig mötesplats för unga. Några 
spelar lite fotboll i bostadsområdet, andra säger att de bara umgås, ägnar 
tiden åt att bara vara och någon umgås ofta med sig själv och gör saker på 
egen hand utan att känna ett behov av att behöva ha vänner omkring sig 
så ofta. I denna grupp återfinns företrädesvis de med lång vistelsetid i 
Sverige, både yngre och äldre.  

Vad det gäller organiserat och formellt deltagande i föreningar och 
religiösa samfund är det mer undantag än regelmässig sysselsättning att 
kvinnorna är aktiva i föreningslivet. Å andra sidan har vi tidigare i 
presentationen sett hur en av de äldre informanterna (intervju 12) med 
kort vistelsetid och som är sambo med en etniskt svensk man, deltar i en 
rad aktiviteter också organiserade och formella sådana. Ett passivt 
medlemskap i hyresgästföreningen och fackföreningen gäller för några 
få. Inte heller ett aktivt deltagande i någon etnisk förening eller religiöst 
samfund är någon utbredd företeelse. 

Ytterligare en aspekt av fritiden är att uppleva att man har mycket 
fritid. De går inte här att tala om gruppering, eftersom det bara är en 
kvinna som uttrycker att hon har mycket fritid. Hon syftar på att hon är 
arbetssökande och på så sätt sysslolös om dagarna. Därtill har hon inte 
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någon inkomst utan lånar pengar främst av sin mamma, vilket gör henne 
ekonomiskt beroende av mamman. Det medför att hon får svårt att 
kunna planera och fylla denna sysslolösa tid. 

Nej och sen har man inte sina egna pengar. Då kan man inte tänka att 
imorgon ska jag gå på bio, har du pengar mamma? Jag är inte sån. Mitt 
studiebidrag som jag fick under hela gymnasiet klarade jag mig på. Jag fick 
1700 kronor, jag lånade från CSN också. Jag har aldrig frågat min mamma 
eller pappa om pengar, så nu känns det jättekonstigt. … På dagarna sitter 
jag mest hemma faktiskt. Ibland går jag ut en sväng på stan. Så det är inte 
mycket jag gör.  … De flesta kompisarna jobbar och är inte lediga på dan. 
Fast när dom är lediga träffas vi. … Vi går ut och umgås bara, alltså inte 
supa sig full som nästan alla gör. … Vi går ut och umgås och har kul, typ 
prata igenom något (Intervju 3). 

Informanten säger att hon känner sig begränsad av ekonomiska skäl. Det 
verkar dock inte ändra så mycket på inriktningen på vad hon gör på sin 
fritid, snarare omfattningen. Hon umgås med vänner och det är också 
det hon säger att hon gärna vill göra. Fritidens innehåll och inriktning 
beskrivs förhållandevis snarlikt av informantgruppen. Umgänge med 
vänner ser ut att vara navet i fritiden för de allra flesta. För en mindre 
grupp ser det annorlunda ut beroende på antingen en självvald begränsad 
umgängeskrets (intervju 16) eller att man känner sig diskriminerad och 
därmed exkluderad från social gemenskap, Sarina och intervju 7. De 
kvinnor som upplever att de blev exkluderade från gemenskapen med 
etniska svenskar under studietiden på högskolan, har ett umgänge med 
de med utländsk bakgrund. De förstnämnda tillhör den yngre 
informantgruppen medan de senare den äldre. I båda grupperna ingick 
gifta såväl som ogifta kvinnor.  

Tidigare har jag redogjort för hur de sociala relationerna och sociala 
nätverken varierar avseende etnicitet. När vi betraktar vad 
informanternas fritid har för inriktning och innehåll kan vi konstatera att 
de informanter som deltar i organiserad verksamhet som dans, 
musikgrupp, tidigare karate och boxning så är det både yngre och äldre, 
ogifta och gifta kvinnor och de med lång respektive kort vistelsetid i 
landet. Däremot är inte någon informant med lång vistelsetid i Sverige 
engagerad i en etnisk förening eller religiöst samfund.  

Något som inte kommer fram i samband med berättelserna om 
fritidens innehåll, är något som skulle kunna uppfattas som konkreta 
uttryck för det engagemang och det sociala ansvarstagande som 
informanterna beskrev i samband med upplevelse av social delaktighet 
och sociala skyldigheter. Jag tänker att ett socialt omsorgstagande för 
medmänniskor rimligen sker på ”fritids-tid”.  Det nämns inte heller som 
ett hinder för att kunna vara mer aktiv på fritiden.  
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Talet om möjligheter och begränsningar för de egna fritidsaktiviteterna 
speglar inte upplevelse av diskriminering på motsvarande sätt som när 
kvinnorna talar om utbildnings- och arbetsmarknadssituationen. 
Politik 
Demokrati som grund för politiskt system tar sin utgångspunkt i 
människors delaktighet, utan delaktiga medborgare ingen politisk 
demokrati. Informanterna uttalar sitt stöd för ett demokratiskt styrt 
samhälle och några säger att var och en har ett medborgerligt ansvar för 
att upprätthålla och påverka ett demokratiskt samhälle.  

Jag var lite tveksam först om jag skulle rösta men så kände jag att jag bör nog 
se på helheten istället för partierna i sig. För kollar jag på partierna så är det 
inte något jag vill rösta på. Men tittar jag på helheten så är det lättare. … 
Det som gjorde att jag röstade var att jag kände att det började gå åt fel håll 
helt enkelt. Då kände jag att jag måste göra så mycket jag kan för att 
påverka det och rösta. Så det kändes ganska viktigt. … Viktig är allt som 
gör att folk kan leva enklare och bättre och lite rättvisare. Det är det allra 
viktigaste. … vissa delar av politiken handlar ju mest om att förbättra det för 
dom som redan har det bra. Man tänker inte på dom som är utsatta och det 
tycker jag är det allra viktigaste. För det finns ju dom som inte har det bra i 
Sverige. Jag tänker på allt som gör att folk blir utsatta, både när det gäller 
ekonomi, vård och sedan invandrare (Intervju 16). 

Den yttersta formen för politisk delaktighet anses vara att nyttja 
rösträtten. Att rösta upplevs av de flesta kvinnorna som en ansvarsfull 
uppgift och flera liknar ansvaret vid en plikt. I en del av länderna som 
kvinnorna ursprungligen kommer ifrån, råder röstplikt och de gör den 
jämförelsen. De är inte främmande för att diskutera sitt eget 
valdeltagande. Det finns en spännvidd från att inte intressera sig för 
politik till att anse att politik är viktigt och ha en tilltro till att det går att 
påverka och förändra förhållanden i samhället genom politiskt arbete. 
Inte heller inom politikens område är informanterna organiserade som 
medlemmar, vilket här skulle kunna vara i ett politiskt parti, få är politiskt 
aktiva utöver sitt valdeltagande. Gruppen röstberättigade uppvisar ett 
högt valdeltagande. För somliga innebär att rösta att göra sin röst hörd, 
right to a voice och en vilja att påverka. För någon, till exempel Sarina låg 
det mycket spänning i att gå till röstlokalen tillsammans med sin familj. 
Det var kanske den största drivkraften, hon säger att hon är tveksam till 
att rösta igen. En annan informant såg däremot fram emot, att få rösträtt 
och försöker sätta sig in i det svenska politiska systemet. 
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Jag är intresserad av politik och jag läser samhällskunskap nu och tycker att 
det är så intressant. Om jag kunde mer svenska skulle det bli ännu mer 
spännande. … Jag har läst mycket om hur systemet är i Sverige och hur man 
blir statsminister och ledamöter i riksdagen. Om jag hade bott tre år i Sverige, 
hade jag haft rösträtt då? … Då vill jag rösta, det skulle jag verkligen vilja 
för jag har funderat mycket på vem och så och jag har pratat mycket med min 
kille också. … I Sverige har jag lärt mig att lita på att när man säger att 
man ska göra något så gör man det, eftersom man följer regler. … Man 
börjar förstå att det finns platser där politik kan funka, det finns bra 
människor. Så det har jag börjat lita på. Här är det spännande att vara med 
i politiken. Det är inte perfekt men man kan känna att man kan påverka. I 
mitt hemland är det inte på samma sätt, där är det helt annorlunda (Intervju 
12). 

Det finns ett stöd för den demokratiska principen i Sverige som bygger 
på medborgarnas delaktighet och informanterna säger att de valda 
politikerna inte ensamma kan förändra de orättvisor som finns i 
samhället.  
Summering  porträttlinje ett 
De kvinnliga informanternas erfarenheter av subjektivt socialt 
medborgarskap har här analyserats och kommenterats i förhållande till 
social delaktighet och substantiella sociala rättigheter och skyldigheter. 
Det sociala medborgarskapet handlar för dessa unga kvinnor i stor 
utsträckning om social delaktighet respektive deltagande, social 
inkludering visavi etnisk diskriminering i vardagen. Ett subjektivt socialt 
medborgarskap har i informanternas beskrivning tagit gestalt i likhet med 
modellerna constructive social participation, social - contractual och right to a voice 
(Lister 2003b).  

Resultatet visar hur de unga kvinnorna förstår sociala rättigheter som 
universella och kräver medborgerliga rättigheter på lika villkor som 
andra. Deras upplevelser är delvis något annat än deras förståelse av hur 
de ser på sociala rättigheter som universella och på lika villkor. Här 
framträder särskilt upplevelser av etnisk diskriminering på individ- och 
gruppnivå i utbildningssituationen och negativa förväntningar på etnisk 
diskriminering vad gäller tillträde till arbetsmarknaden. De förstår det 
sociala medborgarskapets rättigheter och skyldigheter som en form av 
reciprocitetslogik, i meningen att de har rätt till ett fullvärdigt 
substantiellt socialt medborgarskap samtidigt som de ser att de har ett 
individuellt ansvar att motsvara samhällets förväntningar på att uppfylla 
sociala skyldigheter, social-contractual. Det finns en variation i gruppen i 
fråga om hur de artikulerar sociala skyldigheter, från uppfattningen att de 
inte har någon social skyldighet mot samhället, till att det är ett 
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gemensamt ansvar för samhället och medborgaren att bidra till ett 
fungerande samhälle för alla. 

Jag har vidare analyserat informanternas upplevelse av förankring i 
Sverige samt transnationella orientering i relation till deras vistelsetid i 
Sverige. Materialet visar tydligt på en förekommande transnationell 
orientering i gruppen, vilken i huvudsak är riktad mot ursprungslandet. I 
den äldre gruppen bland informanterna betyder civilståndet skilda saker, 
allt från en svensk mans roll som dörröppnare in i samhället, till när valet 
av en make från ursprungslandet får betydelse för re-tradionalisering som 
livshållning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att vid en första anblick tycktes de 
unga kvinnorna ha betydligt mer att säga om sina sociala rättigheter än 
motsvarande skyldigheter. De mest centrala frågorna för dem var rätten 
till utbildning, arbete, ekonomisk trygghet och etnisk jämlikhet. En 
dikotomisering av begreppet socialt medborgarskap i rättigheter och 
skyldigheter visade sig inte vara helt enkel att göra, när man kommer till 
informanternas konkretisering av det levda sociala medborgarskapet. R. 
Lister talar om hur människor skapar medborgarskapets mening genom 
hur de i sitt vardagliga liv förstår och formulerar rättigheter och ansvar, 
tillhörighet och delaktighet (Lister 2007). Det subjektiva sociala 
medborgarskapet har som nämnts att göra med individers delaktighet 
och agerande. Delaktighet framstår som en central dimension i hur unga 
vuxna uppfattar socialt medborgarskap. Det visar sig i studien att sociala 
skyldigheter och social delaktighet är nära sammanflätade. De skiljer sig 
åt främst genom att delaktighet och vilja till agerande skapas på frivillig 
basis medan skyldigheter uppfattas som ett utifrån formulerat krav. Med 
avseende på social skyldighet i förpliktigande mening, tycker några få 
kvinnor att de inte har någon social skyldighet mot samhället, medan 
andra ser att båda delarna behövs i ett samhälle för att det ska fungera. 
Porträttlinje två 

Hesam, Alireza och Theo 
Den manliga porträttlinjen har formats på liknande sätt som den 
kvinnliga porträttlinjen. Det innebär dels att den är strukturerad på 
motsvarande sätt och dels att de delar i kvinnornas porträttlinjes analys 
som är mer övergripande skrivningar om informanternas upplevelse av 
delaktighet och syn på sociala rättigheter och skyldigheter, inte upprepas 
här. I likhet med i valet av informanter till den första porträttlinjen har 
jag också i valet av manliga informanter, eftersträvat att visa en spridning 
och mönster i materialet när det gäller upplevelser av socialt 
medborgarskap och social delaktighet.  



5. De unga kvinnornas och männens upplevelser 

 115 

Männens porträttlinje syftar till att genom tre personers berättelser, 
belysa sådana variationer av delaktighet och upplevelser av socialt 
medborgarskap som de har framträtt i studien. De centrala temana är i 
likhet med i föregående porträttlinje, de tre informanternas erfarenheter 
av social delaktighet i samhället i förhållande till det substantiella sociala 
medborgarskapet avseende boende, utbildning, arbete, fritid och politik. 
Samt i förhållande till deras erfarenheter av social delaktighet vad det 
gäller upplevd social förankring i det svenska samhället och den 
transnationella orienteringen.  

Männen i porträttlinjen uppvisar likheter och skillnader främst vad det 
gäller deras förståelse av social delaktighet och dess förutsättningar, samt 
hinder som tar sig uttryck genom etnisk diskriminering och leder till 
upplevelser av social exkludering. Därtill framträder teman som tycks 
vara av specifikt värde för gruppen manliga informanter, föreställningar 
om betydelsen av att bo i en medelstor stad respektive storstad, 
anknytningen till ursprungslandet kopplat till tankar om att flytta till ett 
tredje land som strategi för att leva sitt liv bortom etnisk diskriminering. 
Genom de tre berättelserna representeras bredden av de förhållningssätt 
till delaktighet och socialt medborgarskap som har visat sig hos männen 
som ingår i studien. Två av männen, Hesam en av de yngre och Alireza 
en av de äldre informanterna, har bott större delen av sitt liv i staden där 
studien är genomförd. Båda berättar om upplevelser av etnisk 
diskriminering och känslor av att inte höra till, men de har olika strategier 
för hur de vill skapa en bra livssituation i framtiden. Hesam vill fortsätta 
att leva i samma stad, nära sin familj medan Alireza vill flytta till USA 
och bygga sin framtid där. Den tredje mannen, Theo är en av de 
informanter som har migrerat till Sverige i vuxen ålder. Han talar inte på 
motsvarande sätt om upplevd etnisk diskriminering och social 
exkludering. Hans ideella föreningsarbete har blivit en väg in i det 
svenska samhället. Dessa tre mäns berättelser blir härigenom värdefulla 
att ta som utgångspunkt när jag relaterar till de övriga manliga 
informanterna. Genom de tre specifika exemplen visar de på bredden av 
erfarenheter och sammanhang när det kommer till männens erfarenheter 
av socialt medborgarskap och social delaktighet. Hesam, Alireza och 
Theo kommer tillsammans med övriga manliga informanter, vidga 
förståelsen och visa på betydelsen av att de synliggörs i en manlig 
porträttlinje. 
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Hesam och ungas rätt till arbete  
Denna första berättelse gäller Hesam. Han är 18 år och bor tillsammans 
med sina föräldrar och syskon. Hela familjen är född i Iran och kom till 
Sverige när Hesam bara var några år. Familjen bor i villa och föräldrarna 
har en anställning inom offentlig verksamhet respektive studerar på 
högskola. Hesam själv har gymnasiekompetens och är vid 
intervjutillfället arbetssökande. 

Hesam kan med lätthet tala om sin egen sociala delaktighet i samhället 
och ger en rad belysande exempel. Han ser sig själv som en aktiv person 
som tar tag i saker som andra kanske inte gör. Under högstadietiden tog 
han eget initiativ till att vara med i skolans kamratstödjande arbete. Idag 
ägnar han tid åt frivilligarbete för fotbollsklubbens räkning. 

Det har väl blivit mer så att ingen kan ta det, så då får jag väl ta det. Det är 
väl egentligen den rollen jag har överallt kan man säga. Att ta tag i det som 
ingen annan tar tag i. Nej, det blir så och så är det i fotbollen. Tidigare har 
vi knappt haft något lag.  För två, tre år sedan fanns det inget lag nästan. 
Sedan började jag och en ganska nära kompis till mig att träna. Eller 
kompis skulle jag väl inte säga men vi kände varandra. Han var ganska 
sjuk, så jag hjälpte honom mycket och försökte hålla igång klubben. Jobba åt 
klubben eftersom många har hoppat av, många som har börjat och sen hoppat 
av efter ett halvår eller så. Men jag har försökt att vara så lojal som möjligt. 
Jag jobbar och hjälper till med sånt som klubben får pengar för, så klubben 
kan existera. … Medlemmarna håller den vid liv. Är man medlem får man 
kämpa (Hesam). 

Hesam är politiskt intresserad även om han inte är aktivt engagerad i 
politiskt arbete. Han känner till Irans politiska historia och har 
synpunkter på svensk politik. Hesam uppfattar att svensk politik till stor 
del handlar om vuxna medborgares situation i samhället. Den politiska 
fråga som särskilt berör honom, är den allmänna rätten till utbildning 
och rätten till arbete. Redan inför valet av gymnasieprogram tycker 
Hesam att studievägledningen skulle vara inriktad på att ge en mer 
nyanserad information om framtida yrkes- och arbetsmöjligheter. Han 
och flera av hans kamrater tycker att de inte fick information om 
yrkesinriktade gymnasieprogram som ett alternativ till de teoretiska 
programmen. Med facit i hand och kunskap om hur arbetsmarknaden ser 
ut idag, så hade han troligen valt ett yrkesinriktat program på gymnasiet 
eftersom det gör det lättare att få arbete. 
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Alltså nu, de flesta som jag umgås med, alla vi tänker att ”fasen man borde 
kanske ha valt hotell eller restaurang eller något sånt. … Det är för lite 
information i högstadiet. På högstadiet får vi knappt någon bra formation om 
hur det är på gymnasiet, utan de inriktar sig mest på samhälle och natur. 
Man fick ingen information om de yrkesinriktade linjerna. Inte vad jag minns 
i alla fall. … De flesta min ålder har ingen aning om va dom kommer att 
göra sedan. … Man tar för givet att pluggar jag så får jag jobb sen. … Men 
det är ingen som kan garantera det. Det är ju inte säkert att det finns jobb 
(Hesam). 

Hesam uppfattar att den politik som förs i Sverige handlar mest om 
vuxenfrågor. Han är kritisk till att politiker inte gör något för att 
förbättra ungas möjligheter att få arbete efter sin utbildning. Han tycker 
att politiker har ett stort ansvar när man uppmuntrar unga människor till 
att studera vid högskola och universitet efter gymnasiet, utan att göra 
mer för att de efter utbildningen ska få arbete och inte hamna i 
arbetslöshet.  

Man lovar att man ska få jobb efter utbildningen men jag vet inte vad de gör, 
för att förbättra situationen. Det är mycket som kan förbättras för ungdomen. 
Man har frihet att välja utbildning men sedan får man inte något jobb 
(Hesam). 

Hesams upplevelse av sociala rättigheter och skyldigheter handlar i hög 
grad om utbildning och arbete. Hans erfarenheter av kontakten med 
arbetsförmedlingen säger honom att det är för många arbetssökande för 
att de verkligen ska kunna få hjälp av handläggarna med att få ett arbete. 
Handläggarna har inte några reella möjligheter att kunna ge tillräckligt 
individuellt stöd, de har ansvar för alltför många arbetssökanden.  

Jag har tagit kontakt med arbetsförmedlingen en gång, innan jag slutade 
gymnasiet. Jag har fått för mig att dom visar var man kan söka platser. 
Speciellt på deras hemsida kan man se ganska lätt och sen får man själv 
skriva platsansökningar. De kan inte hjälpa till med det, vi är för många 
(som söker jobb) (Hesam). 

Hesam ser att det är han själv med egen kraft, som måste skaffa ett 
arbete och om möjligt genom de eventuella kontakter han själv har. 

När jag söker jobb tar jag direktkontakt med arbetsgivaren. Jag har en i 
kommunen som jag känner och ska kontakta (Hesam). 

Hans uppfattning är att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden 
och få ett arbete i staden där han bor, vilket gör honom osäker och 
kluven inför hur han tänker kring arbete och utbildning. Han tror att 
hans möjligheter att få ett arbete är små, dels för att han är ung och inte 
har någon tidigare arbetslivserfarenhet och dels för att han tror att hans 
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utländska namn gör det svårare. Därför har han flera gånger funderat på 
att byta namn. Föräldrarna och han själv är inte överens i den frågan 
men han tror att det underlättar för honom att få arbete om han har ett 
mer svenskklingande namn. I ett längre tidsperspektiv kan Hesam inte se 
sig själv som anställd, han vill uppleva den frihet som han tror att det 
innebär att vara egen företagare. 

Jag har funderat många gånger på att byta förnamn. Jag har pratat med mina 
föräldrar om det också och de är inte helt överens med mig. … Jag tror att det 
är svårare att få jobb om namnet är konstigt. Jag tror att det har stor 
betydelse. Vi känner många som har svårt att få jobb, unga och dom som är 
lite äldre (Hesam). 

Hesam tycker att det är svårt att definiera innebörden i sociala 
skyldigheter, men i huvudsak är det något man gör. Hesam har mönstrat 
och blivit uttagen till militärtjänstgöring men säger att det skulle bli ett 
”förlorat” år och vill därför tacka nej, med motivet att han ska gå en 
utbildning. Detta stärker hans motivation för att välja att fortsätta utbilda 
sig direkt efter gymnasiet. Hesam ser inte militärtjänstgöring som en 
social skyldighet eller plikt. Det perspektivet finns inte med i hans 
övervägande om han ska göra militärtjänsten eller inte. Däremot nämner 
han skatter som exempel på social skyldighet, han tycker att det är en 
medborgerlig skyldighet att betala skatt. Det är berättigat eftersom det 
leder till gemensamma förbättringar i skolan och renhållning på gatorna. 
Hesam har rösträtt för första gången vid nästa val och tänker rösta då. 
Han ser det inte som en skyldighet att rösta men tycker att man är 
delaktig när man röstar och att man därför ska nyttja sin rösträtt.  

I samband med social delaktighet återkommer Hesam flera gånger till 
medborgarens ansvar att uppträda schysst och rättvist. Det behöver inte 
vara sådant som syns utåt, det kan även ske i det tysta.  

Delaktighet är att försöka vara en god medborgare. Jag har alltid lärt mig det 
av min pappa – att vara ärlig och göra saker och ting på rätt sätt – att inte 
gå bakvägen eller att fuska sig till något. Jag tycker att vara delaktig i 
samhället är att sköta sig på ett bra sätt, även om det inte syns. … Det 
spelar inte någon roll vad man gör så länge man inte stör någon annan och 
håller sig till sina egna. Ett bra sätt att värna om samhället är att försöka att 
göra så att alla mår bra innerst inne, så länge alla är lyckliga (Hesam). 

Hesam har under skoltiden, främst på högstadiet, upplevt mobbing som 
han kopplar till sin utländska bakgrund. Idag formulerar han sig så här; 
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Jag tror inte att högstadieelever egentligen ogillar invandrare. Det beror på 
okunskap, de vet inte hur de ska bete sig. Jag tror inte att de, fördomar har 
alla människor, att de ogillar invandrare eller svartskallar eller vad man ska 
säga. Det är bara att de inte vet hur de ska bete sig i den åldern, i sexan, 
sjuan. Utan jag försöker ta det liksom mindre allvarligt.  Jag tar inte åt mig 
längre. … Jo, lite svårt var det, men så jag tänkte att man är ju i ett 
främmande samhälle.  Sedan att man har bott här i 16 år, sedan jag var två, 
så är det ju väldigt …(Hesam). 

När han var yngre och pratade med klasskamrater som frågade om Iran 
var flickorna mest intresserade av hur det är att leva där och vad han 
själv har upplevt. Pojkarna pratade om sådant som handlar om, som 
Hesam uttrycker det, macho-kultur och terrorism. 

De flesta som intresserade sig var mest tjejerna i klassen. Killarna försökte 
linda in det i någon slags machogrej. Sedan är det terrorist och det är igen det 
här, att de vet inte riktigt hur de ska bete sig. Men visst ibland frågade dom 
(Hesam). 

Den största likheten och gemenskapen känner Hesam med kompisar 
som han själv uttrycker det, ”är araber som han själv är”. Han upplever 
över huvud taget en större gemenskap med kamrater som har utländsk 
bakgrund. Då har de gemensamma erfarenheter, till exempel att ha 
föräldrar som skiljer sig från det Hesam föreställer sig ”svenskar i 
allmänhet”, vilket skapar en viss trygghet, känslan av att kamraten känner 
igen Hesams familjesituation i sin egen.  

Jag känner inte så många invandrartjejer utan det är mest svenskor. Jag har 
ett par invandrarkompisar också som är födda här. De upplever samma som 
jag. … Ja en av dem är asiat så det är inte riktigt samma grej. Men en 
annan är från ett arabland så vi har väldigt mycket gemensamt, det är nästan 
lite skrämmande ibland. När han är hos mig och mina föräldrar kan vara, 
skämma ut sig lite sådär. Men det gör inte så mycket när han är där, för jag 
vet inte, hans föräldrar är väl detsamma. Men det är en viss trygghet tycker 
jag ändå, att ha någon som sitter i samma båt (Hesam). 

Hesam tror att han kommer att bo kvar i Sverige och troligen i sin 
nuvarande hemstad, även om han trivs med att komma till Stockholm 
ibland som mer liknar stadslivet i Iran. En fördel med att bo där han bor 
idag, menar han kan vara att det bor färre människor med utländsk 
bakgrund än i storstäderna. I en storstad lever många människor med 
utländsk bakgrund och det skapar förutsättningar för etniska 
grupperingar på ett annat sätt än i en mindre stad. Man söker sig till dem 
med liknande bakgrund som den egna. I en mindre stad med färre 
personer med utländsk bakgrund, menar Hesam, blir man tvungen att ta 
sig in i majoritetsgruppen eftersom det i princip är den grupp som finns. 
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För sin egen del tycker han inte att det har varit direkt svårt att komma 
in i samhället. Med samhället avser han det svenska samhället och etniska 
svenskar och skiljer ut de grupper av medborgare som i likhet med 
honom själv har utländsk bakgrund och som bor i staden. Eftersom 
etniska svenskar är i majoritet i samhället så tycker Hesam att det är 
viktigt för honom att ha kontakt med etniska svenskar och komma in i 
det svenska samhället. Det underlättas av att det inte bor så många med 
utländsk bakgrund i denna stad och att han därför inte lever isolerat i 
kontakt med bara de som har utländsk bakgrund. 

… det är väl en fördel för då kanske man inte kommer in i samhället på 
samma sätt. Jag säger inte att det inte, att det har varit svårt att komma in i 
samhället. Men nu har jag nästan blivit tvungen att ta mig in på ett eller 
annat sätt, för att majoriteten i stan är svenskar. Det är inte så mycket med 
invandrare, så man är ändå tvungen att ta sig in i den gruppen som finns. 
Även om det finns ju alltid kvar lite (främlingskap). … när man inte har så 
mycket gemensamt till exempel, så blir det lätt så. I och med att jag inte är 
född här heller så är det ju mindre gemensamt. … Ja det har så stor betydelse, 
det finns ju där (Hesam). 

På fritiden vill Hesam hinna vara med familjen, träffa kamrater, lyssna på 
musik, titta på film och idrotta. Hans medlemskap i fotbollsklubben är 
ett exempel på ett sammanhang där han finns med, där etniska svenskar 
är i majoritet. Hesam är en av de få med utländsk bakgrund i 
fotbollsklubben. Han umgås egentligen bara med en klubbkamrat 
utanför fotbollen, han har också utländsk bakgrund. 

Jag idrottar en hel del och tränar fotboll. … I fotbollsklubben är det mest 
svenskar. Vi tränar i ett seniorlag så det är nästan bara vuxna människor. 
En av mina kompisar (i fotbollsklubben) är också invandrare. Där är det 
likadant kan man säga för jag umgås inte med dom andra på fritiden. Det är 
ju fritid, men när jag inte tränar så att säga. Så att det är nästan bara när vi 
tränar, men vi har en bra relation. De flesta är lite äldre så dom har lite mer 
förståelse, de är på en annan nivå, så dom tänker inte på sådant där. Och det 
är väl, jag trivs väldigt bra (Hesam). 

Hesam upplever att han har en social förankring i Iran. Hans 
transnationella relationer är främst riktade dit och till de släktingar och 
vänner som bor där. Han har först under senare år besökt Iran igen. Han 
har varit där på semester två gånger, senast för ett år sedan. Han kan 
språket och upplevde en jämlikhet med människorna där. Han säger att 
han blev förvånad över hur hemtamt det kändes att vara där. 
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Man kände sig inte så främmande, det kändes som jag var hemma. … Vi 
talade samma språk, man förstår vad alla säger. … Ja det finns ju otrevliga 
människor där också, men det stöter man på överallt, så det var inget farligt. 
Men det var ändå så att alla var på samma nivå, kan man säga. Så att man 
var accepterad (Hesam). 

Hesam känner sig mer accepterad i Iran än i Sverige, det land han har 
bott i nästan hela sitt liv. Även i Europa som helhet, säger han att han 
känner sig mindre främmande än i det svenska samhället.  

Hesam känner egentligen flest etniskt svenska flickor och färre flickor 
med utländsk bakgrund, men han tror ändå att han inte kommer att gifta 
sig med en svenska. 

Jag vill ju ha barn en gång. Det är väl det man hoppas på, att man ska 
träffa någon att gifta sig med och så småningom få barn. En tjej som man har 
bra kontakt med. Förut tänkte jag att jag kommer att gifta mig med en 
svensk tjej, jag är ju svensk. Men hur mycket man än försöker eller kanske 
verkar svensk, så är man ju trots allt inte svensk. Och jag tror att gifter man 
sig och blir tillsammans, så blir det mer att man tillhör familjen. Mina 
föräldrar blir som hennes föräldrar, eller vad man ska säga. Väldigt nära 
band och det blir lite svårt om tjejen ska vara svensk. Nu vet man ju inte vem 
man blir kär i …. Lika utbildning är inte så viktig för mig, det spelar inte 
så stor roll. Men jag tror att den kvinnan jag vill vara med, är den som trivs 
med det hon gör och är nöjd med det jag gör. Jag har kanske ett helt vanligt 
jobb som jag försörjer mig hyfsat på. … I ett förhållande där man vill ändra 
den andra, då kan man lägga ned det direkt tycker jag. Men förändring är 
inte fel i sig själv, men man ska vilja det gemensamt. … Man ska tycka om 
varandra på det sätt man är och det man gör. Det är viktigt (Hesam). 

Alireza och det transnationella alternativet  
Den andra manliga berättelsen beskriver Alireza och hans upplevelser av 
social delaktighet och socialt medborgarskap. Alireza är 23 år och även 
han är född i Iran. Han kom till Sverige när han var knappt tio år. Han 
bor med sina föräldrar i villa. Efter gymnasiet har han läst vid 
kommunala vuxengymnasiet och har gått några kortare kurser. Fadern 
har drivit ett eget företag, en livsmedelsbutik som nu har gått i konkurs. 
Båda föräldrarna har vid intervjutillfället en anställning. Alireza arbetade 
tidigare i faderns butik men är vid intervjutillfället arbetssökande och har 
kontakt med arbetsförmedlingen. 
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Nu ska jag söka till en ky-utbildning, till brandman. Jag får se om jag 
kommer in. … Självklart söker jag jobb också. Får jag något som passar 
mig så kommer jag att jobba för att samla pengar innan jag ger mig ut för att 
plugga. Att arbeta lite och få yrkeserfarenhet. … Hjälpen man får från 
arbetsförmedlingen är mest att få veta vad man behöver komplettera med så 
att man kan söka till det man vill. … Arbetsförmedlingen har fått mig att 
tänka på vissa grejer som man kanske inte skulle tänka på annars. Men jag 
har mest blivit skickad på kurser. … Om man frågar andra så är det inte så 
många som har fått hjälp på arbetsförmedlingen. Vill man ha jobb så får 
man söka det själv, på nätet, gå runt och fråga, ringa, slå upp i 
telefonkatalogen, det är effektivast. … Och kontakter om man har det 
(Alireza).  

Alireza umgås med både nya vänner och tidigare skolkamrater. De flesta 
kamraterna bor i centrala staden och någon bor i ett hyreshusområde i 
dess utkant. Han ser sig själv som en storstadsmänniska. Trots att han 
upplever att det är tryggt och trivsamt där han bor, så tycker han att det 
är alldeles för lugnt och stilla, staden saknar puls.  

Om jag ska vara ärlig så trivs jag inte så bra här. Jag är lite mer 
storstadsmänniska. Det är så lite människor och lugnt här i stan och i 
området där jag bor. Det är det att här är så litet, jag tycker om stan, men 
det finns inget jobb. Det finns inte så mycket att hämta här. … Därför kan 
jag tänka mig att flytta. I Sverige kan det vara till Göteborg, jag har bott där 
i ett år förut (Alireza).  

I fråga om Alirezas upplevelse av socialt medborgarskap i termer av 
sociala rättigheter och skyldigheter, framhåller han rätten till utbildning, 
att få utbilda sig till det man vill och arbete som de viktigaste sociala 
rättigheterna. Utbildning har varit Alirezas huvudsakliga sysselsättning 
hittills i livet, först gymnasiet och sedan bland annat komplettering av 
gymnasiebetyget. Det tycker han har fungerat bra för honom. Däremot 
när det gäller framtida arbete känner han en större otrygghet. Han har 
låga förväntningar på att få jobb genom arbetsförmedlingen. Där menar 
han, får man mest information om kurser, men man får själv skaffa ett 
arbete.  

Jag har insett att man får inget jobb om man inte har några kontakter. Jag 
har verkligen sökt intensivt i två, tre månader och inte fått något. … Det är 
mycket med kontakter. Jag har nyligen insett att både för jobb och bostad 
behöver man kontakter. … De arbeten som jag har haft har varit både vitt 
och svart. Jag har sökt på egen hand, det är inget som arbetsförmedlingen har 
hjälp mig med. Jag har sökt själv och haft kontakter (Alireza). 
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Den främsta sociala skyldigheten uppfattar Alireza, är människors ansvar 
att vara medmänniska och hjälpa den som är i kris. Han tycker inte att 
det fungerar så i samhället, det är inte vanligt längre säger han att hjälpa 
och stödja sina medmänniskor. Den egna situationen, att vara 
arbetssökande, gör att han inte själv känner sig delaktig på så sätt att han 
gör något för andra människor. Det är pressande och jobbigt att vara 
arbetssökande tycker Alireza. Han upplever att han har fullt upp med att 
hantera den egna situationen och det gör att han tycker att han tänker 
mest på sig själv.  

Nu när jag är arbetslös, försöker jag göra lite annan nytta. Det är inte bra 
att tänka för mycket på det här att man måste jobba, jag måste jobba, jobba. 
Då blir man dålig psykiskt och då kan man inte prestera lika mycket som 
man skulle göra annars. Det går inte att bara söka jobb, man måste göra 
något annat också, annars kan man må jättedåligt. Man ska inte låta sig bli 
knäckt (Alireza). 

Alireza tycker att det känns jobbigt att tänka på att engagera sig just nu i 
det som finns utanför den egna tillvaron. Han ger istället ett exempel på 
hur han när han var yngre, var aktiv i skolan på högstadiet. Han tog då 
initiativ till att starta en Non Fighting Group, det ledde inte till någon 
fortsättning, men det var ändå något som Alireza kände sig engagerad i.  

På fritiden idag ägnar han sig mest åt styrketräning och träffar 
familjen, släkten och kamrater, festar lite ibland. Alireza är inte med i 
någon förening eller organiserad verksamhet. När han är ute på stan 
känner han sig fri att gå dit han vill och göra det han vill.  

O ja, det är självklart att jag går dit jag vill. Jag tror att dom flesta i lite 
mindre städer, andra än storstäder gör det. … Man känner varandra lite 
grann, man har gått i samma skola och så (Alireza). 

När det gäller fritidsysselsättning ser den ut ungefär som Alireza säger att 
han själv vill ha det, om än något begränsad mot bakgrunden av sin 
aktuella situation, att han är arbetssökande och följaktligen inte har så 
mycket pengar att röra sig med. 

När samtalet leder in på demokrati beskriver Alireza varför han tycker 
att det är viktigt med en ökad demokrati och rättvisa. 
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Ja en ökad demokrati behövs för som det är nu så styr marknaden och det är 
inte rättvist. Folk går och arbetar svart och tjänar mycket pengar medan en 
kille som har studerat på högskolan i fyra år städar. Jag vill inte klanka ned 
på något arbete, men arbetar man med något som han egentligen inte har 
studerat för och tjänar mycket mindre. Det är orättvist tycker jag. Sen är det 
lite svårare för invandrare att få jobb. Det har inte hänt mig så mycket men 
däremot har jag många släktingar som har studerat på högskola och har 
väldigt lång arbetserfarenhet, som efter att de har gått utbildningen, har gått 
arbetslösa i många år och arbetat med helt andra saker. Det är rasistiskt 
tycker jag. De åker utomlands nu, när de får sin utbildning och inte får jobb 
här, så drar dom utomlands (Alireza). 

Alireza röstade i föregående val tillsammans med sina föräldrar. Däremot 
röstade inte hans kompisar, hans förklaring till det är att han tror att de 
inte orkade engagera sig.  

Invandrare tror jag vet väl inte hur viktigt det är att rösta, det är ingen som 
har berättat det för dom. Det är väl många som i sina egna länder inte har 
sett att det har förändrat något med att rösta. Dom tänker kanske, att varför 
ska jag rösta för det gjorde ingen nytta då. Här finns det andra människor 
som kan rösta istället för mig. Jag tror att det är mest för att man inte förstår 
hur viktigt det är (Alireza). 

Alireza menar att vara engagerad och genom att rösta kan man vara med 
och förändra, det tycker han är viktigt. När det gäller personval så kan 
han acceptera den principen så länge det är demokrati i ett land. I annat 
fall är han rädd att det kan det missbrukas i människors kamp om makt. 
Hans uppfattning är att det bästa är att rösta på ett parti om det finns 
något som tillvaratar de intressen som man tycker är viktiga politiska 
frågor. Själv skulle han vilja plocka delar från olika partier för att få de 
intressen tillgodosedda som han tycker betyder mest. 

I ett kortsiktigt perspektiv kan Alireza tänka sig att arbeta som 
brandman. Han har sökt utbildningen till brandman för att det är ett yrke 
som intresserar honom men han tycker samtidigt att ett sådant yrkesval 
visar ett intresse för att hjälpa människor och att göra en insats i 
samhället. Alireza ser inte militärtjänstgöring som en social skyldighet, 
men han ångrar i efterhand att han inte gjorde lumpen när han förstår att 
det hade varit en bra merit för honom, när han nu ska söka till 
brandmannautbildningen. Social delaktighet kan vara om man vill göra 
något för samhället till exempel ett yrkesval som han ger ett eget exempel 
på och väljer att faktiskt göra det, men Alireza sätter ändå 
upplevelsedimensionen av delaktighet främst. Delaktighet handlar för 
honom visserligen om det man gör men:  
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Det man är och det man gör som yrke eller socialt alltså bakgrunden man 
har, det största är att bli accepterad (Alireza). 

Alirezas upplevelse av förankring i det svenska samhället är tudelad. På 
ett plan upplever han tillhörighet i det svenska samhället. Han ser till 
exempel inte några hinder när det gäller tillträde till offentliga platser i 
samhället utan han tycker att han kan gå dit han vill och göra det han vill. 
På ett djupare plan har han en föreställning om att det är svårare att få 
jobb när man har ett utländskt namn, vilket försvårar för dem med 
utländsk bakgrund att få arbete.  

Jag tror att det är skillnad att få ett arbete om man har ett svenskt eller 
utländskt namn. Att ha ett svenskt namn hade varit bättre tror jag faktiskt. 
Men jag tänker inte byta efternamn (Alireza). 

Han har själv inte upplevt att han har blivit diskriminerad när han söker 
arbete, men förväntar sig att göra det på samma sätt som personer som 
är äldre än vad han själv är, däribland flera släktingar, som trots att de har 
högskoleutbildning inte får jobb. Åtminstone har de inte fått arbeten 
som motsvarar deras utbildningsnivå. Det tycker han är både orättvist 
och rasistiskt. Flera av hans släktingar har av det skälet flyttat från 
Sverige. 

Alirezas har inte besökt Iran sedan han lämnade landet med sina 
föräldrar. Han har många släktingar kvar i Iran och kontakten med 
landet bygger på relationer med släktingarna. Han har ganska tät kontakt 
med dem och vill gärna fortsätta att åka till Iran och hälsa på många 
gånger i framtiden, men han vill inte bo där. På längre sikt, kanske tio till 
femton år framåt i tiden har han förhoppningar om att vara bosatt i 
USA, ha en familj och driva ett eget företag. Det spelar inte så stor roll 
inom vilken bransch utan: 

… det skulle främst vara grejen att driva något själv, det är så skönt. Skulle 
kunna vara någon restaurang eller affär. Jag vill arbeta hårt och tjäna mycket 
pengar och ha en egen familj. … Det kan jag nå om jag arbetar hårt, samlar 
pengar och skaffar kontakter (Alireza).  

Det han tror kan hindra honom från en framtid i USA är hans bakgrund. 
Ja, det är min bakgrund, det är inte så populärt med personer med muslimsk 
bakgrund just nu. Inte i USA och inte i andra delar av världen heller. Så det 
kan bli svårt, det skulle jag tro. Det skulle vara det som hindrar, ekonomin 
det klarar man av att kämpa med. Det är något man har kontroll över själv 
(Alireza). 
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På detta sätt uttrycker Alireza sin upplevelse av begränsade rättigheter 
med anledning av sin bakgrund. Han bedömer att den aktuella politiska 
situationen gör att människor med muslimsk bakgrund inte är välkomna 
eller populära i USA eller i andra länder. 
Theo och föreningslivets betydelse 
Theo är en 23-årig man som för fyra år sedan flyttade med sina syskon 
från Grekland till Sverige. De återförenades då med föräldrarna som 
kom till Sverige något tidigare. Vid intervjutillfället läser Theo på den 
kommunala vuxenutbildningen. Han har en elektrikerutbildning från 
Grekland och planerar att komplettera den för att få behörighet som 
elektriker i Sverige. Theo bor tillsammans med familjen i en 
hyreslägenhet i stadens utkant. Föräldrarna är till viss del etablerade i det 
svenska samhället, pappan har ett arbete men har svårt att hantera det 
svenska språket. Mamman läser svenska på den kommunala 
vuxenutbildningen och arbetar som städerska. Systern läser också 
svenska på kommunala vuxenutbildningen samtidigt som hon söker 
arbete.  

Familjen lever under sämre ekonomiska förhållanden i Sverige än vad 
de gjorde i ursprungslandet. Däremot säger Theo att deras sociala 
situation är betydligt lugnare och tryggare här. Han trivs bra i sin nya 
hemstad och i bostadsområdet. Han uppskattar att det knappast 
förekommer något våld och att kriminaliteten är låg. Det menar han, 
skiljer sig avsevärt från hans och familjens tidigare liv i en stad i närheten 
av Aten.  

Jag trivdes inte i den stad vi bodde utanför Aten. Där fanns mycket våld och 
kriminalitet. Det finns det lite av här. Jag blir bitter när jag lyssnar på sånt. 
Jag har dåliga erfarenheter. Vi bodde kanske i den västa stan i Grekland. 
… Det var därför vi flyttade hit, för att få ett bättre liv. Och eftersom min 
moster hade flyttat hit med sin familj innan, så visste vi lite. … Jag känner 
mig trygg där jag bor. Jag kan promenera ute klockan tolv på natten, jag har 
också lämnat dörren olåst över natten. Jag har inga nycklar nu för tiden, jag 
har tappat dom, så jag låser inte och är ändå inte rädd (Theo). 

När det gäller Theos tankar kring social delaktighet så upplever han att 
det finns förutsättningar för människor att nå delaktighet i Sverige, på ett 
sätt som han inte tror är möjligt i andra länder. Att vara delaktig i det 
svenska samhället är, säger Theo: 
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Det är något man upplever i Sverige men inte i andra länder. Varje individ 
har något att göra, man upplever en mening med livet.  Ja alla individer 
betyder något för staten. Det är inte som i Grekland, där finns många som 
finns för att finnas, utan att betyda något för samhället. Till exempel här i 
Sverige, de som har problem med alkohol, de betyder något för att de måste ha 
kontakt med socialen och de träffar människor där, socialen finns till för alla 
människor. … Sen att ungdomar har betydelse för landet. Till exempel så 
känner jag mig delaktig när jag köper ungdomsbiljett till tåget. Det visar att 
staten tänker på gruppen ungdomar och vill att de ska ha det bra. Det känns 
bra att det finns dom som tänker på oss, mig ungdomar (Theo). 

Han säger att det är ett uttryck för att samhället tar ett ansvar för och 
bryr sig om alla medborgare, även de som han har sett överges i andra 
länder, främst i sitt tidigare hemland. Känslan av att man är räknad med 
och är värd att få hjälp, är en form av delaktighet, man är en del av 
samhället. Genom att jämföra med vad han har hört andra personer med 
utländsk bakgrund säga, menar han att detta är en allmän uppfattning. 

Kanske är det så att ni här i Sverige inte är tacksamma för det här. Ni kan 
inte jämföra med andra länder, men jag har pratat också med människor 
från andra länder. Folk från Tyskland, Belgien och England och dom tycker 
också att i Sverige är det så att människan betyder något här. Dom som har 
besökt Sverige har alla känt att alla har respekt och är snälla. Dom har 
några principer om att möta människan. Det är mycket viktigt, när man ska 
välja ett land där man ska leva. … Det var inte slumpen att vi valde att 
flytta Sverige. Vi ville flytta till ett land där vi kunde förändra vår situation. 
Eftersom det inte var ett ekonomiskt problem som gjorde att vi ville flytta. Vi 
hade det egentligen bättre ekonomiskt i Grekland, men här är vi lugnare och 
tryggare (Theo). 

Theos erfarenhet från den kommunala vuxenutbildningen är även den, 
mycket positiv. Han tycker att han blir lyssnad till och att man som elev 
kanske till och med har för många rättigheter. Med rättigheter följer 
skyldigheter och det kräver varje individs ansvarstagande att leva upp till 
det. 

 Några få missbrukar makten och fattar tråkiga beslut. Man får hitta 
balansen när det gäller rättigheterna (Theo). 

Theo säger att han försöker hitta en sådan balans mellan rättigheter och 
skyldigheter genom att ta ansvar för att till exempel sköta skolarbetet. 

Jag försöker vara schysst mot mina lärare. Jag läser mycket, försöker göra i 
ordning allt, läsa färdigt allt som vi har i uppgift, göra alla läxorna. … Jag 
kämpar, särskilt med matten, det är lite svårt (Theo). 
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När Theo först kom till staden gick han med som medlem i en förening. 
Han trivdes inte och kände inte igen sig i en föreningskultur där det inte 
tydligt framgår vilka de olika styrelseledamöternas ansvarsområden är 
och vilken roll var och en har. Han lämnade därför föreningen. Istället 
känner han sig delaktig genom sin roll i den religiösa församling som han 
och hela hans familj tillhör och är aktiva i. Theo deltar i och ansvarar för 
olika aktiviteter som är knutna till församlingen, två till tre gånger i 
veckan. Engagemanget gäller dels den egna etniska gruppen men också 
andra. Han räknar med att han ägnar ungefär tjugo timmar i veckan åt 
frivilligarbete i församlingen, bland annat idrottsaktiviteter, uppsökande 
verksamhet och bibelstudier. 

Vi (familjen) är aktiva i församlingen och vi känner mycket folk. Vi har en 
grekisk församling här i stan och vi samlas två till tre gånger i veckan. … 
Vi besöker människor, knackar dörr. Vi jobbar också med frivilligarbete 
tjugo timmar i veckan och så studerar vi bibeln. … Jag är uppväxt med den 
här religionen men jag var inte aktiv innan jag kom hit. … Genom 
församlingsarbetet träffar jag många människor och jag känner att jag 
kommer in i samhället, är delaktig. Jag träffar också andra som inte är med i 
församlingen (Theo).  

Theo ger ett exempel på när han tycker att samhället inte lever upp till att 
ge människor deras sociala rättigheter, det är sjukvården. Han ser hur 
vårdcentralens personal i det egna bostadsområdet är överbelastad och 
trött och att kötiderna är långa och att sjukvården därför inte blir 
tillgänglig på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt balanserar han 
individens sociala rättigheter i förhållande till det egna sociala ansvaret 
genom att säga, att läkarna är skickliga men har en svår uppgift. Den 
enskilde medborgaren har själv ett ansvar att medverka för att kunna få 
en god sjukvård genom att beskriva sina problem och att följa läkarens 
råd. 

Det är min uppgift att samarbeta med dem för att resultatet ska bli bra 
(Theo). 

Theos bild av den svenska äldreomsorgen är att den fungerar bra och 
han litar på att det svenska samhället ordnar för hans föräldrar när de blir 
gamla och behöver hjälp. Han ser inte att föräldrarnas ålderdom kommer 
att bli något som hindrar honom från att flytta för att leva någon 
annanstans i framtiden. Theo menar att han har samma uppfattning som 
andra etniska svenskar när det gäller föräldrar som blir äldre. Det innebär 
att han inte själv kommer ta hand om sina föräldrar när de blir äldre och 
ge den hjälp de kan behöva, utan här får samhället ta ett ansvar för de 
äldre medborgarna tycker Theo.  
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Jag tänker mer som svenskarna, att när föräldrarna blir äldre så kan du inte 
ta hand om dom hela tiden. Det är inte bra för mig. Jag känner några greker 
som tar hand om föräldrarna, dom är över 80 år, och dom trivs inte med det. 
Det funkar inte, dom gör det för att kulturen är så. Jag litar på den svenska 
äldreomsorgen.   Dom svenskar som klagar på den får åka någon annanstans 
och jämföra. Det funkar mycket bra här. Kanske någon i personalen inte är 
så duktig. Men för att en enda person inte fungerar så kan du inte skälla på 
hela systemet, att det inte är bra. Ibland blir jag inspirerad av Kalifatides, 
han uppskattar också Sverige mer än Grekland (Theo). 

Idag har Theo kommunal rösträtt men vet inte om han kommer att 
rösta, kanske säger han, det beror på. Han skulle rösta om det var 
röstplikt i Sverige, för han vill leva lagenligt, det skulle vara överordnat 
för honom snarare än en personlig övertygelse och drivkraft.  

Jag vill inte bryta mot några regler mot staten, så hade det varit en plikt 
skulle jag göra det. Men annars spelar det inte någon roll för mig. Jag vill inte 
stödja något särskilt parti, jag är politiskt neutral. Jag litar inte på 
mänskliga regeringar. … Nej, jag vet inte så mycket om politik. Lite, jag 
lyssnar på andras diskussioner. Jag vill ju inte vara utanför och jag vill inte 
vara negativ mot politiken. Men det är inte mitt jobb tänker jag. Jag måste 
vara här och hjälpa människor på andra sätt. Men det går inte utan en 
regering, jag respekterar dom. Men jag vill inte klaga som de flesta gör. Vi 
utlänningar vi tjafsar mycket, det är inte min grej. … Systemet är säkert 
bättre än i Grekland. … Man respekterar mer här. … För mig är det 
särskilt viktigt att man visar respekt, att du har respekt för den människa 
du möter (Theo). 

Theo säger alltså att han är politiskt neutral och inte heller litar på 
mänsklighetens regeringar, det är Gud som är den styrande makten för 
honom. Han tycker sig ha en religiös och humanistisk uppgift, snarare än 
att delta i den demokratiska processen. Theos religiösa övertygelse gör 
också att han inte vill göra militärtjänstgöring, men kan tänka sig att göra 
en alternativ samhällstjänst istället. Genom de olika kontakter i samhället 
som Theos har skapat, så har han fått ett förtroende för politiker och 
myndighetspersoner. Hans erfarenheter från både det grekiska och det 
svenska samhället gör det möjligt för honom att jämföra och han tycker 
att det finns en större respekt för människors lika värde i det svenska 
samhället än i det grekiska.  

De respekterar medborgarna mycket mer än vad man gör i mitt tidigare 
hemland. Det gäller alla myndigheter t.ex. arbetsförmedlingen och 
skattemyndigheten. Dom är snälla, medmänskliga och hjälpsamma (Theo). 
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Erfarenheterna säger honom att personerna som han har mött, 
visserligen är olika, alla är inte lika skickliga men han uppskattar att han 
blir respektfullt bemött. Det skapar för honom trygghet och en 
upplevelse av jämlikhet mellan människor. Theo upplever att han är själv 
den som styr över sin tillvaro och planerar hur hans vardag ser ut.  

Innan han började på den kommunala vuxenutbildningen, arbetade 
han som tidningsutbärare, ett jobb som han hade fått genom en granne 
som han känner. Efter utbildningen vill han arbeta som elektriker och 
räknar med att få anställning i en elektrikerfirma, som drivs av en person 
som han känner. I yrket som elektriker vill han och tänker han sig att han 
kan göra en insats för andra genom att hjälpa nya elektriker in i arbetet. 
Han räknar också med att arbeta för att hjälpa andra att förstå bibeln. 
Theo vill ha familj och vill kunna hjälpa sin familj. Han vill också gärna 
bli framgångsrik. 

Theos transnationella kontakter framstår inte som särskilt intensiva 
eller tongivande i hans vardag. Han har visserligen vänner i andra länder 
än i Sverige men har inte särskilt tät kontakt vare sig med dem eller med 
släktingarna i ursprungslandet. Förklaringen till att Theo inte håller så tät 
kontakt med gamla kamrater och nya vänner i andra länder säger han 
beror på tidsbrist, men det betyder inte att han inte saknar den 
kontakten. 

Ibland skulle jag vilja ringa till några gamla kompisar men har inte tid 
eftersom man måste prata en eller kanske två timmar när man inte har 
pratat med varandra på så länge. … Vi tjattar eller mailar. … Jag har 
många nya kamrater, inte bara från Sverige. Jag har min farbror i Tyskland, 
jag åkte till Belgien och lärde känna några men framförallt i Sverige, inte så 
många från Grekland. … Jag har inte varit tillbaka till Grekland sedan jag 
flyttade eftersom jag har problem med militärtjänstgöringen (Theo). 

Theos erfarenhet är att han har tillträde till samhällets offentliga rum, han 
säger att det inte finns några platser som han känner sig utestängd ifrån. 
Han är aktiv och har ett socialtnätverk bland både de med utländsk 
bakgrund och etniskt svenska, som gör att han upplever trygghet i det 
svenska samhället. Även om han tycker att han har ett bra liv i sin 
nuvarande hemstad, känner han att han hellre vill bo och leva i en 
storstad, till exempel i närheten av Stockholm. Eftersom han under hela 
sin uppväxt har bott och levt i ett storstadsområde känner han mest 
tillhörighet till en storstad. Livet i staden där han bor nu är för lugn, det 
händer för lite. Han vill undvika att bo i en miljö där han riskerar att 
konfronteras med våld eftersom det tidigare har skapat svåra problem 
för honom. Han upplever inte en starkare förankring i Sverige än att han 
kan tänka sig att flytta ifrån Sverige. Däremot vill han inte flytta tillbaka 
till sitt förra hemland. Han skulle kunna tänka sig att flytta till ett tredje 
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land, företrädesvis ett utomeuropeiskt land. Theo säger att han vill bilda 
familj och i samband med det säger han att när det gäller framtida 
boende vill han naturligtvis ta hänsyn till vad hans fru tycker. Skulle hon 
gärna vilja flytta till Grekland så är han kanske beredd att göra henne till 
viljes. 
Analys  
Här analyseras männens erfarenheter och upplevelser av socialt 
medborgarskap och social delaktighet. Analysen är strukturerad kring 
deras erfarenheter och upplevelser av social delaktighet i Sverige, 
förankring i ursprungslandet och substantiellt socialt medborgarskap, 
avseende sociala rättigheter och skyldigheter. Det senare görs i likhet 
med analysen i kvinnornas porträttlinje i relation till följande teman: 
boende, utbildning, arbete, fritid och politik samt till transnationalism, 
re-traditionalisering och revandikalism. Hesams, Alirezas och Theos 
upplevelser kopplas till de övriga manliga informanternas erfarenheter. I 
analysen används ett intersektionellt perspektiv och social delaktighet 
relateras till de tre nivåerna, individ- och gruppnivå samt strukturell nivå. 
Männens upplevelser 
Något som särskilt präglar de unga männens beskrivning av sin sociala 
delaktighet i samhället, är talet om att vilja göra rätt och också uppfattas 
av omgivningen som en person som gör så. I intervjuerna görs det 
kopplingar mellan social delaktighet och det som kan beskrivas som den 
gode medborgaren. Föreställningen om den gode medborgaren ligger 
inbäddad som en del i att konstruktivt bidra till samhällets bästa (Lister 
2003b). Det perspektivet genomsyrar de manliga informanternas sätt att 
resonera kring hur de förstår sin sociala delaktighet. I Hesams berättelse 
framgår hur han har familjens värderingar som ledstjärna för att vara en 
god medborgare genom att försöka uppträda schysst och att aktivt delta 
och ta ansvar inom flera områden. Han är aktiv och deltar inom 
områden på olika nivåer. Tidigare på individnivå som kamratstödjare i 
skolan, på organisationsnivå i fotbollsklubben och på politisk strukturell 
nivå genom att rösta i valet. 

Även andra informanter beskriver att social delaktighet handlar om 
att vara den som visar omsorg om andra, hjälper människor i sin 
omgivning och aktivt ger sitt bidrag till samhället, men också att bli 
accepterad för den man är. Ibland tangerar innebörden av att göra rätt, 
betydelsen av social skyldighet. Informanter uttrycker att de känner ett 
ansvar för och har en skyldighet att själva reflektera och göra en egen 
bedömning av hur de vill agera, istället för att passivt följa den allmänna 
strömmen, i någon mening ett moraliskt socialt ansvar. En 20-årig man 
formulerar sig:  
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Man ska göra det som är rätt, försöka vara rättvis och göra det som man står 
för. Inte bara följa strömmen och regler. Man har ett ansvar för att göra det 
som man själv tycker är rätt. Hjälpa någon som behöver, ge stöd, det är 
naturligt det gör alla mot varandra. Det gör jag (Intervju 9). 

I gruppen finns också de som har en mer självcentrerad syn på socialt 
ansvar, främst visar det sig hos dem som är arbetssökande. De säger att 
mot bakgrund att det är en så tuff situation att inte ha något arbete, så 
orkar de inte bry sig om hur andra har det, eller tänka på att göra något 
för människor i sin omgivning. En 23-årig man lever ensam utan 
föräldrar eller andra anhöriga, utöver att vara arbetssökande har han även 
problem när det gäller bostad och ekonomi. Han är fylld av den egna 
situationen. 

Jag känner inte så att jag är tvungen att göra något för någon eller att jag är 
skyldig till något. Det jag gör, gör jag för min egen skull (Intervju 4). 

Den kvalitativa dimension är den som främst gör sig gällande i 
materialet. De unga männen talar mindre om det som kan benämnas en 
materiell kvalificering för det sociala medborgarskapet, i meningen att 
det skulle vara en dygd i sig, att vara självförsörjande och ekonomiskt 
oberoende av samhället, med Lister et al:s terminologi respectable economic 
independence (Lister 2003b).  

 När männen talar om innebörden av social delaktighet utgår de oftast 
från att de själva har ansvaret för att bli en del av det svenska samhället. 
Vägen till delaktighet beskrivs i termer av att det vilar ett ansvar på dem 
själva att agera, så har vi hört både Hesam, Alireza och Theo uttala sig.  

Social delaktighet och plats behöver inte nödvändigtvis innebära 
delaktighet i det svenska samhället. En idag drygt 20-årig man kom från 
Libanon till Sverige som treåring. Hans idé om att agera för något som 
han tycker är viktigt är tanken på att göra FN-tjänst i något krigsdrabbat 
land, vilket kan betraktas som social delaktighet på samhällelig nivå i en 
internationell kontext. Han har en kamrat som gör det. Denne 20-årige 
man har själv upplevt sitt ursprungsland, Libanon i krig och det påverkar 
honom, han har sett betydelsen av världssamfundets engagemang och 
närvaro i ett krigsdrabbat land.  
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Jag kan tänka mig att vara FN-soldat. Det hade varit kul. … Man är där 
som säkerhet, försöka upprätthålla fred, så att det inte blir krig. Det är 
ganska bra tänkt. Jag skulle kunna tänka mig det. Fast det krävs ju mod 
och hjärta till det. Det är ju inte alla som skulle våga det. Tänker att 
Afghanistan, där kan man bli bombad. … Jag skulle klara av det faktiskt 
(Intervju 17). 

Den sociala delaktighetens uttryck varierar men utgår i stor utsträckning 
från individens ansvar och agerande på skilda nivåer. Theos tänkande 
kring delaktighet och socialt medborgarskap skiljer sig från övriga 
informanters. Han lyfter fram det omvända perspektivet som ett 
komplement till det egna agerandet, förväntningar på att bli inkluderad i 
samhället. Vilket ligger i linje med förståelsen av integration på 
strukturell nivå, som ett samhälleligt ansvar för att samhällsutvecklingen 
formas genom integrering av samtliga medborgare. Theos upplevda bild 
av välfärdssystemet i Sverige utmärks av föreställningen om samhällets 
ansvar för alla medborgare, även de mest utsatta. Även krav och 
förväntningar från myndigheter ser han som uttryck för att bli räknad 
med, vilket ger honom känslan av att vara delaktig och att ha ett värde 
för samhället. Det är möjligen mot bakgrund av en sådan 
kompletterande innebörd av delaktighet, som man kan förstå Theos 
uppfattning om de goda förutsättningarna för att uppleva delaktighet i 
det svenska samhället. Han bedömer dem som betydligt större än i andra 
länder.  

Ytterligare en aspekt av social delaktighet förs fram av de unga 
männen, nämligen att vara aktiv och försöka påverka attityder genom att 
föra ut sina åsikter offentligt. Denna innebörd inbegrips i den modell 
som benämns right to a voice i Englandsstudien (Lister 2003b). I den 
undersökningen är det endast ett fåtal informanter som tydliggör en 
förståelse av socialt medborgarskap, som rätten till och verkliga 
förutsättningar för att göra sin röst hörd offentligt. I denna svenska 
studie talar en grupp unga män om socialt medborgarskap och sociala 
rättigheter och skyldigheter i meningen, att göra sin röst hörd och bli 
lyssnad till i samspel med klasskamrater, myndighetsrepresentanter, 
politiker och massmedia. De har olika utgångspunkter och också olika 
förväntningar på vad det leder till. Samme man som kan tänka sig 
uppgiften som FN-soldat för att göra en insats, har även synpunkter på 
hur han vill medverka till att balansera massmedias nyhetsrapportering 
och analys av den politiska situationen i Libanon. 
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Jag har själv varit i krig. Vi var i Libanons mest drabbade område. … 
Media överdriver. De går inte efter libanesisk media utan Israelisk. … Man 
kan väl säga till dom, att ni är ute och cyklar, men skulle nog inte bry sig. 
Jag tror att de hellre använder en stor tidning som källa än mig. … Jag 
skulle kunna tänka mig att skriva till dem att ni överdriver i era artiklar och 
att det ni skriver inte stämmer. Så skulle man kunna skriva ett exempel och 
visa vad man tycker. Men jag vet inte om de skulle bry sig så mycket. Det 
skulle vara kul att höra deras reaktion (Intervju 17). 

Denne man har en idé om hur han skulle själv vilja ge en motbild till den 
pro-israeliska bild som svensk massmedia förmedlar. Han tycker att det 
skulle vara en utmaning att skriva till en tidning och föra fram sina 
synpunkter. Däremot tror han inte att han har någon chans att påverka, 
så att hans kritik skulle få betydelse för den fortsatta 
nyhetsrapporteringen. Han beskriver här en situation där upplevelsen av 
begränsade möjligheter för delaktighet på strukturell nivå tydliggörs. 
Genom att ta del av dessa tankar kring upplevelse av social delaktighet 
och plats leds vi in på männens transnationella engagemang och 
relationer. 
Transnationella relationer och förankring i ursprungslandet  
Männens upplevelse av transnationella relationer och upplevd förankring 
i ursprungslandet är flerbottnad. De har relationer med släktingar och 
vänner i ursprungslandet, vilka de beskriver som betydelsefulla för dem. 
Betydelsefulla på det sättet att de känner stark gemenskap och 
tillhörighet med både släktingar och vänner och samhällstraditionen där. 
Männen har ytterligare transnationella relationer genom kontakter med 
släktingar och vänner i andra länder än ursprungslandet, här kallat tredje 
land i generell mening. Tredje land får betydelse för en liten grupp av 
männen, i samband med deras framtidsplaner. Theo är en av dem, han 
anger inte något särskilt skäl, utan säger istället att det inte är så 
betydelsefullt för honom var han bor, han kan leva och känna sig hemma 
i flera länder, det forna hemlandet Grekland undantaget. 

Jag har upplevt fyra, jag vet inte exakt hur många det blir, mycket fina och 
framgångsrika år i Sverige och jag kan aldrig glömma det. Sedan kan jag 
flytta, kanske till England, Afrika eller Sydamerika… Att flytta är inte 
något som har stor betydelse för mig (Theo). 

Theo är en av dem med kort vistelsetid i Sverige och mannen i intervju 
nio en annan. De kom till Sverige av skilda skäl. Theo av till synes sociala 
skäl och den andre mannen kom hit med sin familj när de flydde av 
politiska skäl från ursprungslandet. Deras förutsättningar för att 
återvända till ursprungslandet ser också olika ut, medan Theo kan välja 
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att återvända eller att välja ett tredje land, ser den andre mannen inte 
samma möjligheter. Han säger att han vill stanna i Sverige.  

Jag kom till en flyktingförläggning i en annan stad. Jag trivdes bra där men 
där var ofta utlänningar bara med varandra, även efter att dom hade bott där 
länge och fått uppehållstillstånd. … Jag vill helst bo i den stad där jag bor nu, 
det är fint här (Intervju 9).  

Hans intresse för ett yrke i offentliga sektorn i det svenska samhället och 
att han vill leva med en kvinna från ursprungslandet som också har bott i 
Sverige eller med en etnisk svenska tyder på att han trivs, vilket han 
också säger och att det är därför han vill bo kvar i sin nuvarande 
hemstad. Kort vistelsetid pekar inte här på en sådan social förankring i 
ursprungslandet, att dessa män vill återvända dit.  

Alireza har vi hört berätta om sina tankar kring att lämna Sverige och 
flytta till ett tredje land, som en strategi mot etnisk diskriminering och 
social exkludering som han upplever att de med utländsk bakgrund i 
Sverige utsätts för. Däremot är det inte någon manlig informant som 
säger att han vill eller troligen kommer att flytta till sitt eller föräldrarnas 
ursprungsland. Vare sig som en strategi för att undgå att bli utsatt för 
etnisk diskriminering eller av en önskan om att leva i ett samhälle där han 
upplever större tillhörighet, jämlikhet eller acceptans. De berättar att de 
är nöjda med att kunna hålla kontakten med och besöka ursprungslandet, 
men de väljer att bo någon annanstans. Främst att bo kvar i Sverige, då 
de kan bo i närheten av sina föräldrar och syskon men också för att deras 
liv är tryggare i Sverige. Genom Hesams berättelse har vi fått veta att han 
känner varmt för Iran och sina släktingar där, men att han vill bo kvar 
där han bor idag. Där har han bott den största delen av sitt liv hittills och 
där har han sina föräldrar och syskon. En 22-årig man med lång 
vistelsetid i Sverige upplever både en förankring i sitt ursprungsland och i 
Sverige.  

Jag kommer aldrig att lämna Sverige. … Jag ser båda länderna som mina 
länder faktiskt. Jag skiljer dom inte åt, jag tycker om dom lika mycket 
(Intervju 17). 

En ung man som inte har någon familj eller anhörig i Sverige, men som 
inte heller har någon stark förankring i sitt ursprungsland, ser också ut att 
välja att bo kvar i Sverige. Hans skäl är att han upplever mer trygghet i 
Sverige än vad han tror att han skulle komma att göra i Ryssland, det 
land där han är född. 
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Jag vet inte om jag kommer att flytta till Ryssland igen. Det är svårt jag vet 
inte om jag pallar med det. … Man är inte van och så är det så dyrt. Här är 
man van att gå på gatan utan att det händer någonting. Där är det ganska 
hårt, åtminstone innan, när jag pratade med folk. Då var det mer hot. Det är 
ganska svårt att klara sig där. Så är det ett problem med språket. Ganska 
stort eftersom jag inte pratar så mycket ryska (Intervju 4).  

Detta säger den 23-årige man som flyttade från Ryssland till Sverige för 
ungefär tio år sedan. Han hör därmed till gruppen som har bott en längre 
tid i Sverige. Han har bara sporadisk kontakt med anhöriga och kamrater 
i ursprungslandet. I citatet framgår att han känner sig främmande för 
livet i dagens Ryssland. Av materialet framgår att de unga männen har 
transnationella relationer i ursprungslandet och i andra länder oberoende 
av om de har bott kort eller lång tid i Sverige. De upplever olika grad av 
förankring i ursprungslandet. Det finns de män som berättar att de 
känner en stark förankring i ursprungslandet och det är män med lång 
vistelsetid i Sverige, däremot visar ålder inte på någon skillnad i detta 
avseende. Ingen av de unga männen är gifta eller sambo, de bor i eget 
boende eller hos föräldrarna. Det är inte någon som planerar att flytta 
tillbaka till ursprungslandet. Theo säger att han skulle kunna göra det om 
han i framtiden gifter sig med en kvinna som tycker att det är viktigt för 
henne att bo i Grekland. I övrigt visar inte intervjuerna på att civilståndet 
finns med som en aspekt i männens inställning till att inte vilja flytta till 
ursprungslandet. Här har jag talat om de unga männens transnationella 
relationer och upplevelse av förankring i ursprungslandet. I följande 
avsnitt står upplevelsen av social delaktighet i det svenska samhället i 
fokus. 
En revandikalistisk hållning 
I föregående avsnitt synliggjordes hur några av de unga männen ser som 
ett alternativ till att bo i Sverige, att flytta till ett tredje land, andra har 
planer på att flytta till en svensk storstad. Skälen är flera, dels som 
strategi för att komma bort från etnisk diskriminering och social 
exkludering och dels att leva i en storstad vilket är en från tidigare bekant 
miljö för flera av de unga männen. Ytterligare ett skäl som framförs är 
deras uppfattning om att i en storstad är människor med utländsk 
bakgrund ett vanligare inslag i befolkningen och sticker inte ut som 
annorlunda på det sätt som några informanter tycker att de gör där de 
bor nu. En sådan strategi, att byta den urbana kontexten till en annan blir 
här ett uttryck för en revandikalistisk hållning, som en protest mot det de 
upplever som ojämlikt och orättvist. Vid en jämförelse finner de unga 
männen med utländsk bakgrund att deras möjligheter för social 
delaktighet är sämre än den för etniska svenskar. Ett sätt att inte förhålla 
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sig passiv utan att agera mot det de upplever som orättvist blir således att 
söka sig till en annan miljö.  

Alireza trivs inte, som tidigare har framgått, med att bo i en stad i 
storlek med den nuvarande. Han tycker förvisso att det har sina fördelar 
med att uppleva en trygg boendemiljö, men det överväger inte 
utmaningen att bo i storstadsmiljö. Han har inte någon entydig 
upplevelse av sin position i det svenska samhället vilket har varit hans 
hemland sedan lång tid. Å ena sidan upplever han tillhörighet när det 
gäller tillgänglighet till offentliga rum, till exempel olika fritidsarenor å 
andra sidan uppfattar han diskrimineringen på arbetsmarknaden av 
personer med utländsk bakgrund som orättvis och rasistisk. Han ställer 
här krav på lika behandling. Etnisk diskriminering och social exkludering 
av medborgare med utländsk bakgrund ser han som förklaring till att 
flera av hans släktingar har lämnat Sverige. Som en reaktion på dessa 
orättvisor tänker han att det kan vara en möjlig väg att välja även för 
honom själv i framtiden. 

Theo, med kort vistelsetid å andra sidan är också villig att flytta från 
Sverige, men av helt andra skäl. Han uppger inte att han upplever etnisk 
diskriminering och social exkludering i det svenska samhället, tvärtom 
upplever han social förankring i både den egna etniska gruppen, bland 
andra människor med utländsk bakgrund och bland etniska svenskar. 
När han säger att han tror att han kommer att lämna sin nuvarande 
hemstad, så beror det mest på att han vill bo i närheten av en storstad, 
med mer liv och rörelse. Om det betyder att han lämnar Sverige i 
framtiden för ett tredje land så tycks det inte vara särskilt betydelsefullt i 
sig. Theo säger att han kan trivas i olika länder och därför är det möjligt 
för honom att flytta.  

Hesam som är den tredje personen i den manliga porträttlinjen, vill 
bo kvar i Sverige och gärna i staden där han bor nu. Här har han sina 
föräldrar och syskon. Efter att ha bott nästan hela sitt liv i Sverige ger 
Hesam ändå uttryck för att han inte upplever en självklar förankring i det 
svenska samhället. Han tycker att han kan förvänta sig lika 
förutsättningar för social delaktighet som etniska svenskar. Han kräver 
att han och andra med utländsk bakgrund blir sedda och bemötta som de 
jämlika samhällsmedlemmar som han tycker att de är. I hans berättelse 
finns exempel som visar på motsatta erfarenheter. Han nämner bland 
annat tidigare klasskamraters attityder till de med utländsk bakgrund. 
”Jag tar inte åt mig längre”, att klargöra för sig och sin omgivning att inte 
låta andras värderingar styra över den egna livssituationen, framstår som 
en av flera strategier för att hantera den diskriminering han möter. En 
annan strategi är att han försöker ta sig in i samhället genom att vara 
aktiv främst inom fotbollsklubben och att uppträda som en god 
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medborgare. Idag tycker han själv att han bidrar med något och att 
invandrare i allmänhet har något att tillföra samhället. Hesam tycker 
egentligen inte att det har varit svårt att komma in i det svenska 
samhället i en meningen – samtidigt beskriver han att han inte känner sig 
som svensk, att han känner mest gemenskap med andra som har 
utländsk bakgrund och mest med de från andra arabisktalande länder. 
Han skiljer således på att komma in i samhället genom att delta, i 
förhållande till att känna sig delaktig. Han trivs i fotbollsklubben och 
deltar aktivt i den verksamheten. Däremot är han numera klar över, att 
vara född i ett annat land med andra familjetraditioner har en stor 
betydelse för hans upplevelse av delaktighet och gemenskap. Det tror 
han kommer att påverka vilken kvinna han framöver gifter sig med, 
troligen blir det inte en etnisk svenska. Detta kan i ett avseende tolkas 
som en form av retraditionalisering, att uppleva en trygghet och 
tillhörighet i den ursprungliga traditionen och därför vilja bevara den. 
Lika viktigt tycks här vara att välja en strategi för att skapa ett bra 
gemensamt liv med en kvinna utifrån livets faktiska omständligheter, 
vilket inte nödvändigtvis är ett uttryck för retraditionalisering. De 
faktiska omständigheterna präglas av innebörden i det R. Lister 
benämner excluded from within, att från en inifrånposition, det vill säga att 
bo och leva i ett samhälle utan tillgång till ett fullvärdigt socialt 
medborgarskap och social delaktighet. 

I likhet med presentationen i kvinnornas porträttlinje, betraktar jag 
här även männens upplevelser av möjligheter och hinder i förhållande till 
social delaktighet i det svenska samhället med inriktning på sociala 
relationer och sociala nätverk. De formar inte sina sociala nätverk utifrån 
specifik etnisk tillhörighet eller gemenskap, dessa följer inte etniska linjer 
med människor som har samma etniska bakgrund. Få har kamrater som 
till exempel kommer från samma land. Däremot söker de sig till andra 
med utländsk bakgrund i vid mening en form av enklavisering. I Hesams 
fall har vi sett att det är betydelsefullt för honom. Det faktum att han 
umgås med de med utländsk bakgrund utgör emellertid inte något hinder 
för honom att agera på olika offentliga arenor där etniska svenskar är i 
majoritet. 

Theo är den person som berättar att han umgås med personer inom 
den egna etniska gruppen, de har bland annat gemensamt att Grekland är 
deras ursprungsland och de är medlemmar i samma religiösa församling. 
Theo har därutöver regelbunden kontakt med etniska svenskar, både i 
församlingen och i andra sammanhang. Theos delaktighet i det svenska 
samhället präglas starkt av hans religiösa engagemang. Det medför att 
han verkar inom den egna etniska gruppen men leder samtidigt till 
delaktighet i samhället bortom den egna etniska gruppen, härigenom 
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skapar han tväretniska sociala nätverk. Att Theo är en person som 
förmedlar en stark känsla av lojalitet mot det svenska samhället kan ha 
olika förklaringar, själv uttrycker han en tacksamhet för att han har fått 
en chans att leva ett bättre liv i Sverige än vad han gjorde i Grekland. 
Han jämför samhällets företrädares attityd mot sina medborgare i de 
båda länderna och upplever de svenska förhållandena som betydligt 
bättre vilket kan vara skäl för den lojalitet som går att uppfatta hos 
honom. 

Det är inte någon av de unga männen som uttrycker att han upplever 
sig hänvisad till vare sig kamrater med utländsk bakgrund eller till etniska 
svenskar. De säger att de själva väljer att umgås antingen med dem som 
också har utländsk bakgrund eller både med dem och med etniska 
svenskar, det senare benämner jag ett blandat umgänge. Här finns en 
variation, från Hesam som uttryckligen säger att han känner mest 
gemenskap med andra med utländsk bakgrund till dem som har ett 
blandat umgänge och trivs med det, därtill finns de som inte uttalar 
något i frågan.  

Eftersom inte någon av de manliga informanterna är gift eller sambo 
vid intervjutillfället, går det inte att se om det finns ett samvarierande 
mellan civilstånd och sociala relationer, mer än att resultatet säger något 
om de män som bor hos sina föräldrar eller undantagsvis i egen bostad. 
Det är inte någon som umgås med enbart etniska svenskar. I gruppen 
unga män är spridningen av vistelsetidens längd i landet stor, från att ha 
bott fyra år i Sverige till att ha kommit hit i fyraårsåldern. Få av männen 
har flyttat till Sverige under senare år, men de som har kort vistelsetid, 
har ett blandat umgänge medan det varierar för dem med lång vistelsetid 
i Sverige. När det gäller åldern, tillhör de manliga informanterna 
huvudsakligen den äldre gruppen vilket medför att materialet främst 
berättar om hur den gruppen formar sina sociala relationer. Den ende 
yngre informant som har beskrivit hur hans umgänge ser ut, Hesam har 
valt vänner med utländsk bakgrund.  

De unga män som har kommit hit senare i livet läser på kommunala 
vuxenutbildningen. Utbildningen fungerar som en kontaktyta för att 
träffa andra med utländsk bakgrund, vilket de män som läser på 
kommunala vuxenutbildningen också nämner.  

 
Kom vux är bra för här finns blandade grupper och man kan påverka skolan 
lite. … Det fungerar bra med blandade grupper, män och kvinnor från olika 
länder. Jag trodde innan jag började att jag inte skulle gilla det men det går 
bra. Spännande att lära känna människor från olika länder (Intervju 9). 
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I de fall då de läser något annat ämne än svenska, i en klass med både 
etniska svenskar och de med utländsk bakgrund, skulle motsvarande 
förhållande kunna gälla för att lära känna etniska svenskar. Det är det 
däremot inte någon som relaterar till.  

Upplevelser av möjligheter och hinder för social delaktighet i det 
svenska samhället har här främst relaterats till sociala relationer och 
sociala nätverk. I gruppen av unga män har framkommit en 
revandikalistisk hållning på så sätt att de relaterar till Sverige som sitt 
nuvarande hemland och den etniska majoritetsbefolkningen med vilken 
man jämför sina sociala villkor. De konstaterar att de i olika avseenden 
har det sämre än majoritetsbefolkningen. I detta beskriver man 
upplevelser av ojämlikhet och icke tillhörighet på etniska grunder och det 
är mot en sådan underordning som de protesterar och kräver lika villkor 
och förutsättningar för social delaktighet. Detta avsnitt har i första 
rummet speglat en kvalitativ dimension av social delaktighet och 
agerande. En revandikalistisk hållning i samband med upplevelser av 
möjlig social delaktighet och det som framstår som hinder, är förbundet 
med upplevelser av ett fullvärdigt socialt medborgarskap i faktisk 
mening. Det leder vidare till frågan om hur männen ser på sociala 
rättigheter och skyldigheter när det gäller möjligheter och begränsningar. 
Syn på sociala rättigheter och skyldigheter  
Tidigare har de unga männens upplevelse av sin egen sociala delaktighet 
beskrivits och analyserats, vilket är en väsentlig fråga i undersökningen. 
Nästa centrala fråga rör hur de unga männen upplever möjligheter och 
begränsningar när det gäller substantiellt socialt medborgarskap avseende 
de olika områdena: boende, utbildning, arbete, fritid och politik. 
Männens syn på socialt medborgarskap utmärks av att å ena sidan handla 
om sociala rättigheter, varav rätten till utbildning och arbete nämns i 
första rummet. Å andra sidan framstår olika upplevelser av social 
delaktighet som en viktig aspekt av det sociala medborgarskapet, i det 
ryms, som nämnts flera gånger, tanken om ett socialt ansvarstagande. 
Innebörden av socialt ansvarstagande tangerar och överlappar ibland 
begreppet sociala skyldigheter, den andra delen i det sociala 
medborgarskapets reciprocitetslogik. I materialet är det svårt att finna 
sådant som pekar mot att männen verkligen ser sociala skyldigheter som 
villkor för tillgången till sociala rättigheter. Något som har tjänat som 
exempel på en sådan social skyldighet är att göra militärtjänst. Här finns 
de som vill och de som inte vill göra militärtjänst i Sverige, men männen 
kopplar inte sina motiv till att de ser det som en social skyldighet. 
Motiven har karaktären av personligt intresse eller inte.  
Boende 
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De unga männen bor vid intervjutillfället i föräldrahemmen antingen i 
lägenhet, eller villa. Någon har under en period haft en egen bostad men 
har flyttat tillbaka till föräldrarna. De säger att de trivs med bostaden och 
känner sig trygga i bostadsområdet. Några som vi tidigare har hört, 
uttrycker att de inte trivs med att bo i en stad av denna storlek, men det 
betyder inte att de inte gillar sin bostad. Den man som inte har några 
föräldrar eller släktingar i Sverige bor i en egen bostad. Han upplever att 
han har tvingats av bostadsrättsföreningen att flytta från sin tidigare 
bostad. Han ser det som en följd av diskriminering, men han kan inte 
klargöra om det är på social eller etnisk grund eller de båda. Denne man 
har inte själv kunnat välja sin bostad, han har blivit anvisad den av 
socialtjänsten. Han trivs inte, känner inte någon i området och upplever 
en viss otrygghet med grannarna. Han upplever en stark begränsning när 
det gäller rätten till en lämplig bostad.  

Männen är alla i den åldern att det kan vara relevant att fundera över 
sitt framtida boende. De som tänker att de ska bo kvar i samma stad, 
hyser inte någon stor oro när det gäller att kunna ordna en bostad. 
Alireza tänker flytta från staden men är den som säger att det är 
nödvändigt att ha kontakter för att få en bostad.  
Utbildning 
Männen har alla kommit i kontakt med det svenska utbildningssystemet. 
De som har bott länge i Sverige har gymnasieutbildning och de övriga 
går på kommunala vuxenutbildningen. Rätten till utbildning uppfattas 
som tillgänglig på lika villkor för dem alla. Det gör att det här går att tala 
om upplevelsen av en universell rättighet utan en socialt exkluderande 
funktion när det gäller den materiella dimensionen, rätten att välja och få 
tillträde på lika villkor. De unga männen resonerar kring sina 
utbildningsplaner mot bakgrunden av möjligt tillträde till 
arbetsmarknaden och att få ett bra arbete. De ser utbildning som vägen 
till arbetsmarknaden och utbildning som social rättighet kan därmed 
sägas skapa förväntningar på att ha en socialt inkluderande funktion. En 
av männen refererar till sin släkting som har gjort karriär efter en 
högskoleexamen: 
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Jag pluggar på kom vux, kompletterar lite. Sedan ska jag söka till högskolan 
tänkte jag. … Jag vill söka till civilekonom, jag tror det blir bra. Jag har 
velat bli polis också ett bra tag. Men jag har börjat tappa intresset för det. … 
Jag vill bli civilekonom för min kusin gick den utbildningen och det har gått 
jättebra för honom. Han trivs med sitt jobb. Han jobbar på en bank i 
Göteborg och han kommer snart att bli chef. Han är bara 27 år       
(Intervju 17). 

De unga män som har lång vistelsetid i Sverige har planer på att gå en 
högskoleutbildning. Hesam har också sådana planer men han säger 
samtidigt att han ångrar att han inte gick ett yrkesinriktat 
gymnasieprogram eftersom han då hade haft ett yrke att börja arbeta 
inom efter gymnasieexamen. 
Arbete  
Arbete och tillträde till arbetsmarknaden på lika villkor är den i särklass 
mest angelägna sociala rättigheten för de unga männen. Här hyser flera 
av männen farhågor över hur deras framtida arbetslivssituation kommer 
att se ut. De talar inte i första hand om osäkerhet kring vilket yrke de ska 
välja. Det största hindret föreställer de sig är att äga tillträde till 
arbetsmarknaden. De kan bekymra sig över att de är unga och ännu 
saknar yrkeslivserfarenhet vilket försvårar för unga människor i 
allmänhet att få ett arbete. Därtill oroar de sig över, om de kommer att 
diskrimineras och väljas bort på etniska grunder av arbetsgivare när de 
söker arbete. Deras farhågor bekräftas av Langes resultat som visar att 
ett område där etnisk diskriminering i Sverige sker i stor omfattning är i 
samband med att man söker arbete (Lange 2000).  

Informanterna har vänner och släktingar som har blivit etniskt 
diskriminerade genom att antingen inte få något arbete överhuvudtaget 
eller att få arbete som inte motsvarar deras formella kvalifikationer. 
Männens berättelser visar på flera strategier för att hantera problemet. 
De tror att personliga kontakter underlättar för att få ett arbete, så en 
lösning är att använda de kontakter de har i sina egna eller föräldrarnas 
sociala nätverk. Här har studier visat att sådan informell rekrytering 
skapar skillnader mellan de med utländsk bakgrund och de utan. De 
sociala nätverk som de med utländsk bakgrund använder sig av leder ofta 
till sämre betalda arbeten än vad som blir fallet för de med sociala 
kontakter som är förankrade i majoritetsbefolkningen (Behtoui 2004, 
Tovatt 2006:191-206). En annan strategi som presenteras, är att byta 
efternamn till ett mer svenskklingande, eftersom flera män har 
uppfattningen att det är svårare att få arbete för en person med ett i 
Sverige ovanligt namn. De kan alltså tänka sig att byta sitt efternamn för 
att själv försöka skapa lika förutsättningar för rätten till arbete. 
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Ibland så anställer dom ju inte för att man är invandrare. Jag har funderat 
många gånger på att byta namn … inte förnamnet bara efternamnet. Jag har 
pratat med mina föräldrar om det också och de är inte helt överens. … Men 
det är svårt … så jag tror att det är mycket svårare att få jobb om namnet är 
konstigt. Visst det är lite mer i vissa områden. I Stockholm är invandrare 
vanligare så där är det lite lättare (Hesam). 

I avsnittet upplevda möjligheter och hinder för social delaktighet i det 
svenska samhället, såg vi att det fanns män som var benägna att flytta till 
ett tredje land eller till en storstad, som en strategi för att undgå etnisk 
diskriminering på bland annat arbetsmarknaden. Berättelserna visar på 
ytterligare något som kan tolkas som en strategi i samma syfte, viljan att 
driva ett eget företag för att inte behöva inta rollen som anställd.  
Fritid  
Form och innehåll i de ungas fritid kan ses som centralt för att förstå 
deras delaktighet i samhället. Det kan säga något om var man känner 
informell tillhörighet och full acceptans, vilket materialet visar, är viktiga 
aspekter av upplevelsen av social delaktighet. På frågan om hur männen 
upplever skilda fritidsarenors tillgänglighet svarar de spontant att de kan 
välja fritt vad de vill göra på fritiden. De uttalar inte några begränsningar 
som de själva kopplar till etnisk diskriminering, däremot ser de bristande 
ekonomiska resurser som hinder. 

På fritiden har det blivit mycket styrketräning senaste tiden. Också spel, 
träffa kompisar och ut och fiska. … Jag skulle också vilja testa golf, men det 
är någonting som kommer i framtiden. … Ja jag tycker att jag kan göra det 
jag vill i vanliga fall. … som läget är just nu (informanten är arbetssökande) 
så kan jag inte göra så mycket förutom det jag håller på med, styrketräning 
och så. Det andra som jag tycker om kräver mycket pengar, resa men det 
finns mycket man kan göra här i Sverige (Alireza). 

En man upplever att hans möjligheter att göra det han vill begränsas av 
ekonomiska skäl, men på ett annat sätt än för Alireza. Även han är 
arbetssökande men han har däremot ett ekonomiskt kapital som 
socialtjänsten ställer särskilda krav på hur han disponerar. 

Jag har haft socialbidrag ett tag. Just nu har jag inget eftersom jag har pengar 
som ska räcka ett tag framåt. Pengar för lägenheten som jag sålde. … Varför 
ska jag sitta och snåla med dom pengarna för att de ska räcka länge istället 
för att kunna använda dom nu. Soc (socialtjänsten) har sagt till mig att de 
ska räcka så o så många månader. Det känns som har man pengar så vill 
man göra saker för pengarna (Intervju 4). 
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Männen relaterar inte själva i de här sammanhangen sina eventuella 
ekonomiska begränsningar till etnicitet och sin utländska bakgrund. Vid 
närmare granskning av vad de unga männen gör på sin fritid, så finner vi 
att de flesta ägnar sig åt träning på gym. En person som både tränar på 
gym och i en boxningsklubb gör jämförelser mellan de olika 
träningsformerna. De skiljer sig åt genom att i styrketräningen på 
gymmet är han och andra fokuserade på sin egen träning och det leder 
inte till någon kontakt med de andra i lokalen. I boxningsklubbens 
lokaler däremot träffar han många människor och känner en gemenskap 
med övriga klubbmedlemmar. Det skapar kontaktytor med andra och det 
är något som han säger att han uppskattar och det gör att han upplever 
en social delaktighet i klubben. En hel del av hans vänner tränar också 
där och ibland tränar man tillsammans. Han trivs med att det finns tjejer 
och killar i blandade åldrar. Många har utländsk bakgrund även tränare.  

Jag tränar på gym men jag tränar boxning också. Jag har hållit på några 
månader, ett halvår, men det är kul. … Ja är mycket folk. … Ja det är 
mycket tjejer där. … Jag har mina vänner som tränare där. Sedan de boxas 
därnere, men man känner inte alla men man hejar på alla. … Ja det är mer 
gemenskap där. Ja absolut, på ett gym då kör man sitt eget och bryr sig inte 
om någon. På boxningen så frågar man, vill du spärra, kan du hjälpa till 
här, javisst… Det finns sjuttonåringar som tränar där nere och upp till trettio 
kanske. Det är mest invandrare (Intervju 17). 

Theo och Hesam är de män som ägnar tid åt frivilligarbete, Theo inom 
ramen för ett religiöst samfund och Hesam i en fotbollsklubb. För båda 
dessa unga män har deras engagemang skett i sociala sammanhang 
bortom den egna etniska gruppen. För Theos del har det även skett inom 
den egna etniska gruppen. Föreningsengagemanget tycks ha olika 
konsekvenser för deras sociala relationer och sociala nätverk. För Hesam 
har det inte lett till relationer i form av täta kontakter och utökade 
tväretniska sociala nätverk i vilka även etniska svenskar ingår medan 
Theo är mer involverad i etniskt blandade sociala nätverk i vilka också 
ingår etniska svenskar.  

Hesam strategi är att försöka ta sig in i det svenska samhället genom 
aktivt deltagande och att uppträda som en god medborgare. Han är den 
ende av informanterna som har uppgivit att han är aktiv i en 
idrottsförening, i vilken han dels spelar fotboll och dels utför en hel del 
frivilligarbete. Så tycks Hesams engagemang i formella 
föreningsaktiviteter, att arbeta ideellt för fotbollsklubben, komma sig av 
hans vilja till att vara den gode medborgaren och idén om individens 
sociala ansvar, att hjälpa till. Hans engagemang har inte lett till flera 
sociala relationer i meningen nya vänner bland etniska svenskar, trots att 
de är i majoritet bland de i fotbollslaget.  
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Theos berättelse ger en bild av hur hans religiöst aktiva liv kan leda till 
ett aktivt socialt deltagande i samhället. För hans del har det inneburit 
socialt frivilligarbete och delaktighet i nätverk som sträcker sig bortom 
etniska gränser. Samtidigt förmedlar han att han upplever delaktighet i 
och känner lojalitet mot det svenska samhället. Theo har kort vistelsetid i 
Sverige. 
Politik  
T. H. Marshall (1950) såg relationen mellan socialt medborgarskap och 
politiskt medborgarskap som den länk där individens fulla sociala 
rättigheter gör det möjligt att utöva ett fullt politiskt medborgarskap. R. 
Lister å sin sida, tar som tidigare har diskuterats, sin utgångspunkt i det 
subjektiva medborgarskapet med inriktning på människors agerande för 
att nå sociala rättigheter och skyldigheter. Hennes koppling mellan 
socialt medborgarskap och politiskt medborgarskap som jag förstår den, 
är det politiska agerandets nödvändighet för att nå ett fullvärdigt socialt 
medborgarskap (Lister 2003). 

 … the importance of political agency. This provides the link between 
conceptions of citizenship as an active participatory practice and as a set of 
rights, which are the object of struggle (see for instance Lister 1997/2003s, 
Siim, 2000) (Lister 2007:5). 

Intervjumaterialet pekar på att männen gör kopplingar mellan socialt 
medborgarskap, med utgångspunkt från deras upplevelser av det sociala 
medborgarskapets rättigheter och skyldigheter, men också från 
delaktighetsaspekten, och politiskt deltagande. Hesam till exempel är 
politiskt intresserad och har synpunkter på att politiker inte tar sitt ansvar 
för att skapa förutsättningar för att unga ska få arbete efter sin 
utbildning. Han säger bland annat att samhällets uppmuntran till 
ungdomar att bedriva högre studier, bör vara realistisk i förhållande till 
hur arbetsmarknaden ser ut. Hesam ser hur sociala rättigheters faktiska 
begränsningar leder till social exkludering, främst i fråga om arbete och 
ställer krav på politiska insatser för att förändra det. Han är själv beredd 
att agera politiskt, i första hand genom att rösta i valen. 

Delaktighet på strukturell nivå och som politisk aspekt belyser dels 
männens allmänna intresse för politiska frågor, både i ursprungslandet 
och i Sverige, och i frågan om att använda sig av sin rösträtt eller inte. 
Både Hesam och Alireza kritiserar svensk politik för sin avsaknad av 
handlingskraft mot ungas problem med att komma in på 
arbetsmarknaden och den etniska diskriminering som de upplever i 
samhället. Theos diskussion kring politik och politikens betydelse avviker 
från praktiskt taget alla andra informanters resonerande. Hans 
engagemang för politiska frågor är närmast att betrakta som 
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pliktskyldigast. Med sin religiösa tro som grund tror han i princip inte på 
det politiska systemets makt att styra samhället. Men det betyder inte att 
han saknar tillit till enskilda politiker och tjänstemän i olika 
samhällsinstitutioner. Han har tvärtom goda erfarenheter och tycker att 
han har blivit respektfullt bemött i möten med olika tjänstemän. Theos 
främsta motiv för att rösta är att vilja vara laglydig om det skulle råda 
röstplikt. Hans inställning som framkommer här, motsvarar en av 
aspekterna i modellen constructive social participation, att följa lagar och 
regler (Lister 2003b). 

De manliga informanternas förhållningssätt till politik och politiskt 
deltagande sträcker sig från att betrakta valdeltagande i det närmaste som 
en politisk skyldighet, plikt till att rösta mer av en slump. Informanten 
som röstade mest av en slump betraktar sig själv som dåligt politiskt 
insatt och vet egentligen inte varför han röstade, utöver att han under 
valkampanjen mötte en politiker som han gillade som person och av det 
skälet röstade på honom.  

Jag vet inte jag är jättedålig på politik, jag kan inget sånt, det är lite synd. … 
Jag röstade i valet. … Jag vet inte varför jag röstade. En tjej som jag kallar 
min syster, var på en skola med MUF. Där var det en Wijkman som var 
schysst. Jag tänkte att då kan jag ju rösta på honom. Jag lovade att jag skulle 
rösta på honom. Jag bryr mig inte, så då kan jag rösta på honom. … Varför 
jag röstade vet jag inte, jag lovade honom att rösta (Intervju 4). 

Mannens uttalande kan förstås som ett uttryck för informantens tillit till 
den enskilde politikern, vilket inte behöver följas av att han hyser tillit till 
eller känner sig insatt i det politiska systemet i sin helhet, vilket var fallet 
här. Flera unga män hävdar sin politiska okunnighet samtidigt som det i 
analysen av intervjun i sin helhet, framkommer att de har erfarenhet och 
synpunkter som tvärtom vittnar om en politisk medvetenhet. 
Motsägelsefullt nog kan beskrivningen om sig själv som politiskt okunnig 
återfinnas i en intervju där samma informant säger att han lever i en 
jobbig situation och därför inte orkar engagera sig i det som händer 
runtomkring, något som kommer fram i Alirezas berättelse. Det framstår 
snarare som förklaringen till att han temporärt håller politiska frågor 
ifrån sig, än ett reellt ointresse. Mellan dessa ytterligheter rör sig de andra 
unga männen, en del vill rösta för att göra sin röst hörd och för att 
kunna påverka olika samhällsfrågor. Det är de personer som ger uttryck 
för en medveten hållning där de har en föreställning om politikens 
innehåll och inriktning.  

Citatet nedan är hämtat från intervjun med en tjugotvåårig man från 
Libanon. Han har högst konkret upplevt konsekvenserna av politiska 
konflikter i sitt ursprungsland. Erfarenheterna från det tidigare 
hemlandet har väckt hans intresse även för svensk inrikespolitik. Han 
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berättar om och ger exempel på hur han under senare tid har blivit 
alltmer intresserad av även svensk politik. Han har inte tidigare varit 
politiskt aktiv, utöver att rösta vid de två tillfällen som han har haft 
rösträtt. Efter det senaste valresultatet känner han sig engagerad i och 
tycker att han har blivit klar över de samhällsförändringar som den nya 
regeringens politik leder till och hur de skapar ökade orättvisor i 
samhället. Främst tänker han på de försämrade bestämmelserna för 
arbetslöshetsersättningen. 

Jag var och röstade men jag har inte brytt mig så mycket om svensk politik 
innan. Men efter det här valet så, det kändes som att det var rätt så viktigt 
ändå. Det är så stor skillnad, allt förändras. … Ja man märker verkligen 
skillnad. … Socialdemokraterna har alltid varit först och sådär, har alltid 
varit på topp, när man har varit här. … Ja och sedan nu helt plötsligt … 
Politik är intressant faktiskt. Det skulle vara kul att vara med. … Jag 
tycker det här med a-kassa är viktigt, det skulle jag vilja ha kvar. Sedan det 
med trängselskatt tycker jag är lite löjligt (Intervju 17). 

Hesam är en av dem som säger att han tycker att varje medborgare har 
ett ansvar för att delta i den demokratiska processen. Han menar att 
rösta är att vara delaktig och man ska rösta när man har rösträtt. Ett 
sådant ställningstagande kan kopplas till uppfattningen om den gode 
medborgaren i meningen, den som gör det som kan förväntas av var och en 
för att bidra till ett rättvist och bra samhälle men även till modellen right 
to a voice. I Lister et al:s (2003) studie hänförs användandet av de ungas 
rösträtt till modellerna right to a voice alternativt social-contractual. Vi ser här 
exempel på hur uppfattningen om rösträtten på liknande sätt framträder i 
två skepnader i studien, dels som var och ens ansvar att leva upp till 
samhällets förväntningar på den gode samhällsmedborgaren och dels att 
medverka till samhällets utveckling genom den påverkan som det kan 
medföra att göra sin röst hörd. 



Socialt medborgarskap och social delaktighet 

 148 

 



6. Avslutande diskussion 

 149 

6. Avslutande diskussion 
Likheter och skillnader mellan kvinnor och män 
I denna studie utmärks de unga kvinnornas och männens syn på socialt 
medborgarskap dels av en centrering kring sociala rättigheter, varav 
rätten till utbildning och arbete är de primära. Dels framstår olika 
upplevelser av delaktighet som en viktig aspekt av det sociala 
medborgarskapet. I det följande tar jag upp det jag betraktar som 
essensen av vad som har framkommit i hela informantgruppen, när det 
gäller upplevelser av social delaktighet och socialt medborgarskap. 
Utifrån detta diskuterar jag sedan vad som förenar och vad som skiljer de 
unga kvinnorna och männen åt.  

Både kvinnorna och männen talar om social delaktighet som ett 
individuellt ansvar för att bidra till samhällets bästa och att aktivt kunna 
delta inom samhällets olika områden  särskilt utbildning, arbete och 
politik. Informanterna talar om delaktighet på individ- och gruppnivå 
samt på strukturell nivå. Delaktighet på individnivå handlar om 
medmänsklighet och att bry sig om och göra något för en kamrat och 
familjemedlem. På gruppnivå vill de verka för stöd åt ungdomar med 
utländsk bakgrund och medverka till en bättre integrering i samhället. På 
denna nivå vill de också försöka förändra ömsesidiga fördomar mellan 
etniska svenskar och personer med migrationsbakgrund. Social 
delaktighet på strukturell nivå äger främst rum inom politikens område, 
och deltagandet sker genom att göra sin röst hörd i valet. 

Kvinnor och män talar om upplevelser av socialt medborgarskap och 
social delaktighet delvis på skilda sätt. När de gör det innebär det att alla 
inte säger något om allt. Det är i detta sammanhang jag försöker att 
synliggöra och tolka tystnaden (Widerberg 2002)och förstå vad den 
säger. Kvinnorna talar inte i termer av den goda medborgaren så som 
männen gör. Däremot kan begreppets innebörd finnas inbäddat i 
motiven för att exempelvis vilja ägna sig åt volontärarbete. Kvinnorna 
talar inte om delaktighet från ett perspektiv där andra människors 
värderingar och uppfattning om det egna agerandet framstår som 
styrande. Något som däremot kan inbegripas i talet om den gode 
medborgaren. 

Ambitionen att vara en god medborgare figurerar bland de unga 
männen när de beskriver sina upplevelser av den egna sociala 
delaktigheten i samhället. De uttrycker en vilja att vara den person som 
gör rätt och uppfattas så av omgivningen. I min studie finns i likhet med 
Lister et al:s (2003b) flera kopplingar mellan social delaktighet och det 
som kan beskrivas som den gode medborgaren. Den gode medborgaren 
som utöver att göra rätt, även handlar om att vara den som visar omsorg 
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om andra, hjälper människor i sin omgivning och aktivt ger sitt bidrag till 
samhället, därtill att bli accepterad för den man är.   

Det är en sådan kvalitativ dimension som främst kommer till uttryck 
hos både kvinnorna och männen, även om den artikuleras olika. De unga 
vuxna talar mindre om det som kan benämnas en materialistisk 
kvalificering för det sociala medborgarskapet, i meningen att det skulle 
vara en dygd att vara självförsörjande och ekonomiskt oberoende av 
samhället. Här skiljer sig männen från kvinnorna genom att de talar både 
om den kvalitativa aspekten men också om den kvantitativa och 
materialistiska aspekten. Det finns de som säger att de vill bli 
framgångsrika och tjäna mycket pengar i framtiden. När en av kvinnorna 
säger att hon vill skaffa en bra utbildning och ett bra arbete kopplat till 
karriär är det unikt i kvinnogruppen och hon använder inte uttrycken 
framgångsrik eller att hon vill tjäna mycket pengar.  

Talet om social delaktighet bland både de manliga och kvinnliga 
informanterna, kretsar till stor del kring att människor ska ha ett bra liv 
och hur man på olika sätt vill bidra till det. Informanterna menar att de 
som medborgare har ett personligt ansvar för att hjälpa och stödja andra 
människor som befinner sig i en svår situation. Den sociala delaktigheten 
fordrar ett moraliskt ansvarstagande för att vara socialt delaktig. Det kan 
också tolkas som ett sätt att föra fram, att ett sådant allmänt 
ansvarstagande hos alla medborgare skulle medföra en förbättrad 
situation även för dem själva. En sådan tolkning aktualiseras mot 
bakgrund av att alla informanter, om än i olika utsträckning och med 
olika tydlighet talar om social exkludering och i några fall social isolering, 
även om inte alla använder begreppen etnisk diskriminering och rasism. 
Framförallt kvinnor beskriver snarare sin situation i relation till det 
svenska majoritetssamhället, i termer av att de själva väljer sin egen väg 
och söker sig till andra med utländsk bakgrund. Detta blir ett intressant 
exempel på hur kvinnorna hanterar upplevelser av social exkludering, två 
tolkningar är möjliga  som uttryck för att de har internaliserat 
förhållandet att vara den som blir socialt exkluderad och agerar utifrån 
det. Alternativt är det ett sätt att rationalisera social exkludering genom 
att se förhållandet och medvetet skapa strategier utifrån det. Männen är 
de som tydligast uttrycker upplevelser av diskriminering och social 
exkludering. Det har dock framgått i den tidigare presentationen, hur en 
av de yngre kvinnorna, Sarina, använder begreppen diskriminering och 
rasism. Det är annars vanligare att kvinnorna talar om hur de själva söker 
sig till dem, med vilka de upplever gemenskap och till de sammanhang 
där de känner tillhörighet, snarare än att andra exkluderar dem. Här 
uppfattar jag en skillnad, där männen uttalar sig mer rakt på sak och 
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lägger ansvaret för det som blir ett hinder för delaktighet, diskriminering 
och rasism, utanför sig själva.  

En grupp kvinnliga informanter, både de med kort och lång 
vistelsetid i Sverige, uttrycker att de å ena sidan upplever delaktighet i 
samhället, men att de å andra sidan inte ser sig själva som aktivt 
deltagande, i meningen att de gör något konkret för samhällets 
gemensamma bästa. De förmedlar en solidaritetskänsla och vilja till 
handling men få av dem har funnit former för att omsätta det i konkret 
handling exempelvis nämner de viljan att stödja unga människor med 
utländsk bakgrund eller barn i svårigheter. Det är i det avseendet som 
dessa kvinnor menar att de inte är aktivt deltagande, de skiljer härigenom 
deltagande från delaktighet. Detta gäller främst kvinnor med lång 
vistelsetid i Sverige. Här möts ideal/ambition och verkliga förhållanden. 
Männen beskriver inte samma dilemma. Bland dem finns de som ägnar 
sig åt ideellt arbete, därutöver talar de förvisso om ett medmänskligt 
engagemang men inte i form av volontärarbete.  

Ovan redogjordes för hur männen i första hand är de som talar om 
social delaktighet i termer av ambitionen att vara en god medborgare. På 
motsvarande sätt är de tydliga med att de har målet att leva upp till 
omgivningens/samhällets förväntningar på sina medborgare. Även 
kvinnorna talar om sina ambitioner att ta socialt ansvar och bidra för att 
nå social delaktighet. Men bland dem finns de som kritiserar sig själva 
och tycker, att de inte bidrar tillräckligt, i betydelsen av aktivt deltagande. 
De säger inte det som uttalas bland de unga männen, att andra hindrar 
deras möjlighet till full social delaktighet. Det är svårt att veta hur det går 
att förstå en sådan skillnad. Det kan grunda sig i en faktisk olikhet, att 
männen de facto diskrimineras i högre grad. Det kan också vara sprunget 
ur kvinnornas och männens olika sätt att tala eller tiga när det gäller 
upplevelser av möjlighet och hinder för social delaktighet. En rimlig 
tolkning är att en tystnad i sammanhanget betyder att kvinnorna 
upplever etnisk diskriminering i likhet med männen men förstår och 
formulerar upplevelserna annorlunda.  

De möjligheter och hinder för social delaktighet som här är belysta, 
relaterar i första hand till agerande på individ- och gruppnivå. En av 
männens, Theos, förståelse av social delaktighet framstår som ett 
komplement till att fokus ligger på individers och gruppers agerande. Ett 
kompletterande perspektiv där förståelse av social delaktighet tar sin 
utgångspunkt även i samhällets ansvar för att inkludera samtliga 
samhällsmedlemmar och individers rätt till inkludering i samhället, 
genom strukturella insatser. Perspektivet är strukturellt i förståelsen av 
möjligheter och hinder för social delaktighet. I någon mån är det talande 
att det är en av männen som på detta sätt uppmärksammar en strukturell 
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dimension. Jag har tidigare gjort reflektionen att kvinnorna 
problematiserar frågan om social delaktighet och deltagande från ett 
individuellt perspektiv med utgångspunkt från den egna individens 
styrkor och kompetens respektive tillkortakommanden. Därigenom 
tydliggörs hur de förefaller att förbise en samvarierande underordning 
där etnicitet och kön har betydelse. 
Transnationella relationer och förankring i ursprungslandet 
Kvinnorna och männen har transnationella relationer med släktingar och 
vänner och upplever en förankring i ursprungslandet, såväl de i den 
yngre gruppen som de i den äldre, och de med kort såväl som de med 
lång vistelsetid i Sverige. En längre tids boende i Sverige behöver inte 
betyda en svagare förankring i och omsorg om ursprungslandet. Även de 
med lång vistelsetid i Sverige, har kontakt med släkt och vänner och 
upprätthåller kontakten med ursprungslandet. Det är också främst de 
som framhåller betydelsen av att ha denna förankring.  

I fråga om transnationella relationer och upplevd förankring i 
ursprungslandet är det svårt att urskilja ett intersektionellt mönster med 
undantag för kön. Kön har betydelse på det sättet att kvinnor och män 
ser olika på att flytta till ursprungslandet eller inte. Bland kvinnor med 
lång vistelsetid är den transnationella orienteringen riktad huvudsakligen 
mot ursprungslandet. Kvinnorna säger inte att de har bestämt sig för att 
flytta tillbaka till ursprungslandet, men flera är öppna för att göra så. 
Detta finns inte uttalat hos kvinnor med kort vistelsetid.  

Männens upplevelser av förankring i ursprungslandet är betydelsefull 
av andra skäl än för kvinnorna. Männen upplever gemenskap och social 
förankring i kontakten med människor där. Däremot är det inte någon av 
dem som säger att han vill eller kanske kommer att flytta till sitt eller 
föräldrarnas ursprungsland.  

Här skiljer sig kvinnorna från männen. Männen talar inte mycket om 
skälen till att de inte vill flytta till ursprungslandet. Men hur ska det 
tolkas? Ur tystnaden väcks frågorna. Det finns sannolikt flera skäl till 
denna olikhet. En tolkning baserad på den rådande könsordningen är att 
männen känner sig fria att söka ett bra liv var de vill, med mindre 
bindningar till och upplevda krav och förväntningar från familj och 
släktingar. Detta skiljer sig från kvinnornas situation och medför att de 
säger att om de ska flytta så är det till ursprungslandet. Framstår 
kvinnornas önskan om att leva i ursprungslandet som starkare än 
männens bara för att de laborerar med tanken att flytta dit en dag? Eller 
skapar möjligheten i sig en trygghet och ett andningshål när det 
vardagliga sociala livet ter sig begränsat? Männen uttalar sig mer 
kategoriskt, de säger frankt att de inte vill flytta dit. Det verkar finnas en 
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uppfattning hos männen att de har det bättre i Sverige än vad de kan 
tänkas få i ursprungslandet. En möjlig tolkning av skillnaderna är att 
kvinnorna upplever sig ha det sämre i Sverige och att de räknar med att 
kunna få det bättre i ursprungslandet. Det finns inte uppgifter i 
materialet som talar för det. Det som framträder är snarare ett 
könsmönster av kvinnornas uttryck för att känna ett omsorgsansvar och 
en vilja att värna om och bidra med något till sitt ursprungsland. 

Både kvinnor och män har transnationella relationer genom kontakter 
med släktingar och vänner i andra länder än i ursprungslandet, här kallat 
tredje land i generell mening. Tredje land får betydelse för en liten grupp 
av männen, eftersom de säger att de vill flytta till ett tredje land. En av 
dem ser det som en strategi mot etnisk diskriminering och social 
exkludering som han upplever att de med utländsk bakgrund i Sverige 
utsätts för.  

Flera strategier för att möta problem med upplevelser av etnisk 
diskriminering och social exkludering i vardagen, framförs av både män 
och kvinnor. De ser delvis olika ut. Både kvinnor och män talar om att 
flytta till en svensk storstad. Både som en strategi för att undkomma 
etnisk diskriminering och social exkludering och men också för att leva i 
en storstad. Storstadsmiljön beskrivs som bekant och attraktiv för dem 
som tidigare har bott i en storstad. Ytterligare ett skäl som framförs är 
deras uppfattning om att i en storstad är människor med utländsk 
bakgrund ett vanligare inslag i befolkningen och sticker inte ut som 
annorlunda på det sätt som några informanter tycker att de gör i sin 
nuvarande hemstad, en svensk medelstor stad (se fotnot 1).  

Även om det förekommer tankar på att flytta till ett annat land för att 
skapa ett bra liv vill de flesta bo kvar i Sverige antingen i den stad där de 
nu bor eller i någon av landets storstäder. Inte minst männen, som idag 
huvudsakligen bor hos föräldrarna, vill bo kvar i Sverige, dels för att de 
vill bo i närheten av sina föräldrar och syskon men också för att de 
bedömer att deras liv är relativt tryggt i Sverige. 
Ett intersektionellt perspektiv  
I kvinnogruppen synliggörs ett mönster av att de som är födda eller har 
bott en övervägande del av sitt liv i Sverige, i högre utsträckning 
uttrycker att de upplever hinder för delaktighet, i meningen begränsade 
sociala relationer och sociala nätverk, än de som har kommit till Sverige 
under senare år. I detta sammanhang tycks vistelsetidens längd ha 
betydelse vilket skiljer sig från diskussionen om transnationella relationer 
och upplevelser av social förankring i ursprungslandet.  

De unga kvinnor som uppger att de umgås med både etniska svenskar 
och de med utländsk bakgrund är främst de med kort vistelsetid i 
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Sverige. När det gäller de som är födda eller har bott i Sverige under 
längre tid, visar det sig att deras vänner och sociala nätverk i första hand 
utgörs av andra med utländsk bakgrund. Som skäl för det anges dels 
social exkludering till följd av etnisk diskriminering och dels ett eget val 
där informanterna söker sig till dem som delar deras värderingar och 
erfarenheter, vilket betyder främst andra med utländsk bakgrund och få 
etniska svenskar. Vännerna och de sociala relationerna formas inte 
genom val med särskilda etniska förtecken, de följer inte etniska linjer på 
så sätt att man har samma etniska bakgrund. Få har kamrater som till 
exempel kommer från samma land. Däremot söker de sig till andra med 
utländsk bakgrund, vilket kan tolkas som en form av enklavisering.  

Männens sociala nätverk ser något annorlunda ut, med ett blandat 
umgänge oavsett om de har kort eller lång vistelsetid i landet. De säger 
bara undantagsvis att de vill umgås enbart med människor med utländsk 
bakgrund. När det gäller umgänge upplever de sig inte hänvisade till vare 
sig kamrater med utländsk bakgrund eller till etniska svenskar. De säger 
att de väljer själva att umgås antingen med dem som också har utländsk 
bakgrund eller både det och etniska svenskar, ett blandat umgänge. 

Vad det gäller upplevelser av hinder och möjligheter för social 
delaktighet och hur kvinnorna utvecklar sina sociala nätverk, visar min 
analys av det empiriska materialet hur etnicitet och civilstånd, vistelsetid i 
Sverige samt ålder kan sättas i samband med detta. Med stigande ålder 
och lång vistelsetid i Sverige blir etnicitet, här med tonvikt på utländsk 
bakgrund, en alltmer betydelsefull faktor för skapande av sociala 
relationer och sociala nätverk. Med stigande ålder hos kvinnor med lång 
vistelsetid upplevs en större gemenskap med andra unga med utländsk 
bakgrund medan avståndet till etniska svenskar ökar. 

Civilstånd har betydelse i så motto att kvinnans val att gifta sig 
alternativt att bo tillsammans med en etniskt svensk man, visar att etnisk 
bakgrund lik den egna, tycks vara ett fritt val oaktat etnisk bakgrund. 
Betydelsen av att vara gift/sambo med en etniskt svensk man varierar 
och visar inte entydigt på att det underlättar för full social delaktighet i 
det svenska samhället. I gruppen av kvinnor finns även de som är gifta 
med en man med samma etniska bakgrund som de själva. De senare 
kvinnorna söker sig i första hand till andra med utländsk bakgrund men 
fortfarande med skilda etniska bakgrunder. Som framgått tidigare är inte 
någon av männen gifta eller sambo varför inte motsvarande information 
finns om dem. 
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Substantiella sociala rättigheter  
De unga kvinnornas och männens syn på socialt medborgarskap är 
centrerad kring förståelsen av universella sociala rättigheter och dess 
faktiska tillgänglighet. Deras utgångspunkt och krav är att få tillgång till 
sociala rättigheter och skyldigheter på lika villkor som övriga 
medborgare. När det kommer till deras faktiska situation menar 
informanterna dock att det råder olika villkor. Nedan belyses de unga 
kvinnornas och männens erfarenheter av det substantiella sociala 
medborgarskapet inom följande områden: boende, utbildning, arbete, 
fritid och politik.  
Boende  
Om boendet säger informanterna överlag att de känner att de kan 
påverka sitt boende och att de trivs och upplever trygghet där de bor. 
Några kvinnor säger att de känner en viss oro för att bli utsatta för våld 
eller något annat brott när de rör sig ute i bostadsområdet. Rätten till 
bostad är en social rättighet som både kvinnorna och männen beskriver 
som ett förhållandevis litet problem. Det är en social rättighet som de 
upplever att de har faktisk tillgänglighet till. Informanterna talar inte om 
stadens olika bostadsområden som ”svenska” eller ”invandrarområden”. 
Även om det finns områden med stor andel boende med utländsk 
bakgrund så är etniska svenskar i majoritet. Informanterna upplever 
således inte etnisk bostadssegregation i fysisk materiell mening. Däremot 
finns upplevelser av en kvalitativ åtskillnad mellan dem själva och etniska 
svenskar, som tar sig uttryck i att de inte umgås och inte känner någon 
gemenskap med etniskt svenska grannar.  

Flera av informanterna har fått sin bostad anvisad genom 
bostadsförmedlingen, andra har skaffat bostad per annons. Både män 
och kvinnor säger att eventuella hinder för att få en bostad utöver det 
bostadsförmedlingen erbjuder, är ekonomiska begränsningar och att de 
inte har de rätta sociala kontakterna. 
Utbildning 
På en direkt fråga om hur informanterna ser på sociala rättigheter 
nämner både kvinnor och män rätten till utbildning och arbete som de 
viktigaste. Rätten till utbildning uppfattas som tillgänglighet på lika 
villkor för dem alla. Det gör att vi här kan tala om upplevelser av en 
universell rättighet utan en exkluderande funktion när det gäller den 
materiella dimensionen  rätten att fritt välja och få tillträde på lika villkor.  

Av skolan finns det både positiva och negativa upplevelser ur ett 
delaktighetsperspektiv. Ofta är informanterna nöjda med de möjligheter 
till påverkan på själva skolarbetet som står till buds på gymnasiet och av 
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förklarliga skäl i ännu större utsträckning på högre utbildningsnivå. Det 
finns exempel i den tidigare presentationen av det empiriska materialet 
som visar hur några kvinnliga informanter har upplevt sig etniskt 
diskriminerade och bemötta med ett stereotypt förhållningssätt av lärare. 
Även män beskriver att de har blivit orättvist behandlade men i det 
avseendet är de inte säkra på om det har varit på etniska grunder. I 
samtliga utbildningssituationer har det varit etniskt blandade grupper, de 
med utländsk bakgrund och etniska svenskar. Både män och kvinnor har 
upplevt etnisk segregation i förhållande till klass- och studiekamrater. 

Dessa unga kvinnor och män har överlag höga utbildningsambitioner. 
En grupp kvinnor har högskoleutbildning och andra planerar att söka sig 
till högskolestudier efter gymnasiet. Det tyder på att de kvinnliga 
informanterna i hög utsträckning vill skaffa sig förutsättningar för ett 
kvalificerat, och som flera uttrycker det, stimulerande och utvecklande 
arbete i framtiden. Även männen har planer på att söka sig till högre 
utbildning. De ser utbildning som vägen in på arbetsmarknaden varför 
utbildning som social rättighet kan sägas skapa förväntningar på en 
socialt inkluderande funktion. Dessa förväntningar motsägs dock genom 
främst männens farhågor att möta ett begränsat tillträde till 
arbetsmarknaden,  
Arbete  
Arbete och tillträde till arbetsmarknaden på lika villkor är den i särklass 
mest angelägna sociala rättigheten för de unga kvinnorna och männen. 
Här uttrycker de flesta en oro över hur deras framtida arbetslivssituation 
kommer att se ut. Informanterna talar inte i första hand om osäkerhet 
kring vilket yrke de ska välja. Det största hindret de ser framför sig är att 
äga tillträde till arbetsmarknaden. Därtill oroar de sig över, om de 
kommer att diskrimineras och väljas bort av arbetsgivare på etniska 
grunder när de söker arbete. Dessa farhågor artikuleras tydligast bland en 
del av männen. Männens berättelser visar emellertid på flera 
motstrategier för att hantera problemet. De tror att personliga kontakter 
underlättar för dem att få ett arbete. En lösning är därför att använda de 
kontakter de har i sina egna eller föräldrarnas sociala nätverk. Kvinnorna 
uppfattar inte att kontakter är nödvändiga alternativt användbara för att 
få arbete. Det tror på sin egen förmåga och sitt eget agerande för att få 
ett arbete. En alternativ tolkning är att kvinnorna inte har tillit till de 
sociala nätverken, att de uppfattar dem vara homosociala med avseende 
på kön och etnicitet och därmed inte premierar deras specifika intressen 
och behov.  

Kvinnorna förmedlar en större hoppfullhet än männen över att de ska 
finna en lösning som fungerar för dem. Männen funderar över 
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möjligheten att byta efternamn. Även kvinnorna tror att ett utländskt 
namn kan försvåra inträdet på arbetsmarknaden, men de uttrycker inga 
tankar på att byta namn. En strategi för att undgå etnisk diskriminering 
på arbetsmarknaden, som nämns bland männen är att flytta till ett tredje 
land eller till en storstad. En fjärde strategi som främst några män har 
framfört är att driva ett eget företag för att inte behöva inta rollen som 
anställd och möjligen att undslippa etnisk diskriminering från 
arbetsgivare. Rätten till arbete och tillträde till arbetsmarknaden har en 
hög prioritet i gruppen som helhet och betraktas i det närmaste som den 
yttersta formen av delaktighet.  
Fritid 
Formen för och innehållet i de ungas fritid kan ses som väsentlig för att 
förstå deras sociala delaktighet i samhället. Fritidsvanor säger något om 
var man känner informell tillhörighet och acceptans. På frågan om hur 
kvinnorna och männen upplever möjligheter och hinder vad gäller 
tillträde till skilda fritidsarenor svarar de spontant att de kan välja fritt 
vad de vill göra på fritiden. De uttalar inte några begränsningar som de 
själva kopplar till etnisk diskriminering. De största hindren som förs 
fram är bristen på pengar och tid. Vare sig kvinnorna eller männen 
kopplar sina eventuella ekonomiska begränsningar till sin utländska 
bakgrund. I gruppen finns de som rör sig uteslutande i informella 
sammanhang på sin fritid. De umgås med vänner i hemmiljö och träffar 
kompisar på ”stan”. Vad det gäller organiserat och formellt deltagande i 
föreningar och religiösa samfund är det mer ett undantag än en regel att 
kvinnorna är aktiva i föreningslivet. Här skiljer sig de manliga 
informanterna från de kvinnliga. Utöver att de också ägnar sig åt 
informella fritidssysslor förekommer det i viss utsträckning bland 
männen, både med kort respektive lång tids boende i Sverige, att de är 
aktiva och arbetar ideellt inom idrottsliga alternativt religiösa rörelser.  

Något som inte kommer fram i samband med berättelserna om 
fritidens innehåll, är det som skulle kunna uppfattas som konkreta 
uttryck för det engagemang och det sociala ansvarstagande som 
informanterna beskriver i samband med upplevelse av social delaktighet 
och sociala skyldigheter. Jag tänker att ett socialt omsorgstagande för 
medmänniskor rimligen sker på fri tid. Det nämns inte heller som ett 
hinder för att kunna vara mer aktiv på fritiden. Vad tystnaden i detta 
avseende innehåller är inte helt klart. Den kan förstås genom att sådana 
åtaganden och uppgifter upplevs som en självklarhet i vardagen och inte 
anses värda att nämnas. Det kan å andra sidan betyda att det sker i ringa 
omfattning och därför inte nämns. 
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Politik 
Informanterna uttalar sitt stöd för ett demokratiskt styrt samhälle och 
några säger att var och en har ett medborgerligt ansvar för att 
upprätthålla och påverka ett demokratiskt samhälle. Det finns en 
spännvidd från att inte alls intressera sig för politik till att anse att politik 
är viktigt och att ha en tilltro till att politiskt arbete kan påverka och 
förändra förhållanden i samhället. Gruppen röstberättigade uppvisar ett 
högt valdeltagande men de är inte medlemmar i något politiskt parti.  

Männen formulerar ett konkret innehåll för sitt politiska intresse på 
ett annat sätt än vad kvinnorna gör. I intervjuerna framkommer exempel 
som illustrerar hur en grupp män kopplar hög arbetslöshet bland unga 
och etnisk diskriminering på arbetsmarknaden till ett begränsat socialt 
medborgarskap i meningen rätten till arbete och full delaktighet. De 
kräver politiska insatser för att förändra dessa förhållanden. Delaktighet 
på strukturell nivå och som politisk aspekt belyser dels männens 
allmänna intresse för politiska frågor, både i ursprungslandet och i 
Sverige och i frågan om att använda sig av sin rösträtt eller inte. Även 
kvinnors uttryckta vilja att förändra förhållanden i sitt ursprungsland kan 
tolkas som politiskt handlande i meningen att den syftar till förbättring. 
En resumé  
Det som främst förenar kvinnor och män i studien är deras 
migrationsbakgrund, genom egen och eller föräldrars invandring. 
Utmärkande för gruppen i sin helhet är informanternas sociala 
engagemang, ansvarskänsla och vilja till social delaktighet i det svenska 
samhället. Informanterna ger inte uttryck för en passiv hållning till 
förverkligandet av ett fullvärdigt socialt medlemskap, annat än 
undantagsvis. Snarare är de handlingsinriktade och beredda att agera för 
att påverka sin och andras sociala situation i samhället. Informanterna är 
i allra högsta grad engagerade och har sociala ambitioner – ambitioner 
som dock inte alltid leder till aktiv handling. 

De unga kvinnorna och männens uppfattning är att det vilar på dem 
själva att agera för att bli fullvärdiga sociala medborgare, med faktiska 
sociala rättigheter och skyldigheter. De beskriver det egna ansvaret för 
att skaffa en utbildning för att kunna få ett arbete men de kräver 
samtidigt jämlika villkor i samhället. Ett fritt val och lika rätt till 
utbildning samt tillträde till arbetsmarknaden på lika villkor är de 
viktigaste sociala rättigheterna för både männen och kvinnorna. Gruppen 
intar härigenom en revandikalistisk hållning då informanterna ställer krav 
på rättvisa och att bli prövad på lika grunder i förhållande till universella 
sociala rättigheter och att de inte accepterar social exkludering på etniska 
grunder.  
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Strategierna för ett sådant agerande skiljer sig åt mellan kvinnorna och 
männen. De talar på olika sätt om möjligheter och hinder för delaktighet, 
och de ser olika lösningar på problemen. Männen talar oftare i termer av 
att uppleva och hysa farhågor om etnisk diskriminering och protesterar 
mot sådana förhållanden i kraftfullare ordalag än vad kvinnorna gör. Den 
faktiska skillnaden är möjligen mindre än vad den framstår, då män och 
kvinnor i studien talar om etnisk diskriminering på skilda sätt. Kvinnorna 
ger andra exempel och använder andra, mer försiktiga ordval än männen.  

Kvinnornas transnationella orientering riktas mot det egna eller 
föräldrarnas ursprungsland. Kvinnorna vill först och främst stanna i 
Sverige, men värnar om ursprungslandet och håller dörren öppen för att 
kunna flytta dit i framtiden. Männen har också kontakt med sina 
ursprungsländer men på en annan nivå och säger att de inte vill flytta dit. 
De vill antingen bo kvar i Sverige eller flytta till ett tredje land. En 
önskan om att bo i en storstad i framtiden återfinns hos både män och 
kvinnor. En skillnad är att män tycks ha andra förväntningar på 
storstadslivet och ser det som en lösning på etnisk diskriminering och 
social exkludering som de möter i sina nuvarande liv.  

Delaktighet som kvalitativ aspekt överväger framför en kvantitativ 
eller deltagandeaspekt hos både män och kvinnor. Båda grupperna vill 
skaffa en högskoleutbildning, några kvinnor har studerat på högskola. 
Det är i gruppen av unga män som önskan om ett framgångsrikt yrkesliv 
och hög inkomst formuleras. Kvinnorna talar inte om utbildning och 
yrke som redskap för ekonomisk framgång, utan som förutsättning för 
ett yrke som intresserar dem och som kommer samhället till nytta. Hos 
männen finns en något mer materialistiskt inriktning då de uttryckligen 
tillmäter karriär och ekonomisk framgång en betydelse. En 
entreprenörsanda kommer till uttryck hos några av männen som vill 
driva ett eget företag, vilken inte återfinns på samma sätt hos kvinnorna, 
en kvinna undantagen. Kvinnorna kan tvärtemot se sig själva som 
anställda och i flera fall inom omsorgs- och sociala yrken. I deras 
yrkesplaner finns en orientering mot solidaritet och vardaglig hjälp till 
medmänniskor, den egna familjen och ursprungsländerna. Utifrån 
rådande könsordning kan denna uppdelning av kvinnornas och männens 
yrkesplaner, tolkas som en traditionell könsarbetsdelning. Där männens 
oberoende framhålls genom det egna företagandet och kvinnornas 
omsorgsorientering som motsatsen, inte minst i relation till arbetsgivaren 
staten och kommunen. Kvinnligt kodade yrken är av tradition präglade 
av ett anställningsförhållande och en beroenderelation till arbetsgivaren. 
Männens yrkesplaner att driva eget företag är manligt kodat och format 
utifrån könsuppfattningar om det manliga familjeförsörjaridealet.  
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De unga kvinnorna och männen i studien talar, om än i olika 
utsträckning och med skilda ordval, om social exkludering och om att 
inte fullt ut höra till det svenska samhället. De beskriver dessa 
erfarenheter i relation till det svenska majoritetssamhället i termer av att 
de själva väljer sin egen väg och söker sig till andra med utländsk 
bakgrund, enklavisering. Männen och då framförallt de som har bott 
längst tid i Sverige, är de som tydligast uttrycker upplevelser av etnisk 
diskriminering och social exkludering i förhållande till etniska svenskar. 
Det är också män som i första hand talar om strategin att bosätta sig i en 
storstad i Sverige alternativt flytta till ett tredje land för att förbättra sin 
sociala livssituation och sina möjligheter på arbetsmarknaden. Vad det 
gäller männens transnationella orientering har de i likhet med kvinnorna 
kontakter med ursprungslandet, men de vill inte flytta dit i de fall de har 
planer på att flytta från Sverige i framtiden, målet är i så fall att flytta till 
ett tredje land. 

Vare sig de unga kvinnorna eller männen med utländsk bakgrund 
säger att de ser absoluta hinder för delaktighet inom något av områdena, 
boende, utbildning, arbete, fritidsaktiviteter eller politik. Däremot 
upplever de relativa hinder främst inom områdena arbete och social 
förankring i meningen acceptans och gemenskap med etniska svenskar. 
De uttrycker en svag tillit till samhällsåtgärder som inkluderande krafter 
utan ställer den egna individens agerande och förmåga i centrum för att 
nå delaktighet i samhället. 
Resultat och slutdiskussion 
I detta avsnitt gör jag inledningsvis en återkoppling till mina teoretiska 
ingångar och hur de har använts i samlandet och analysen av det 
empiriska materialet. I avsnittet presenteras sedan en sammanfattning av 
studiens resultat vilka här diskuteras som svar på studiens 
frågeställningar. 

De teoretiska referensramarna bygger på social medborgarskapsteori 
så som den beskrevs av T. H. Marshall (1950) och vidareutvecklades av 
T. Bottomores (1992) och R. Lister (1997, 2003). Främst har R. Listers 
diskussion om förutsättningar för ett inkluderande, subjektivt socialt 
medborgarskap varit av betydelse för min förståelse av de unga vuxna 
kvinnorna och männen med utländsk bakgrund och deras upplevelser av 
socialt medborgarskap och social delaktighet i samhället. 

Nedan sammanfattar jag resultaten som har framkommit i analysen av 
studiens empiri. Insamlandet av empirin har som tidigare diskuterats, 
präglats av teorigrundade tematiska intervjuer. Analysen har gjorts i 
relation till mina teoretiska utgångspunkter. Resultaten presenteras här i 
syfte att besvara avhandlingens frågeställningar.  
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Resultaten kan inte göra anspråk på empirisk generaliserbarhet utanför 
kretsen av de informanter som jag har intervjuat. Med hjälp av mina 
teoretiska utgångspunkter menar jag dock att de kan nå en 
generaliserbarhet som möjliggör en vidare förståelse av social delaktighet. 
Resultaten lyfter fram tendenser och motsägelsefullheter. Kön som social 
kategori blir central på så sätt att unga kvinnors och mäns upplevelser av 
socialt medborgarskap och delaktighet skiljer sig åt. Resultaten ger en 
varierad flerdimensionell bild av hur unga vuxna tänker om sig själva och 
samhället i relation till etnicitet. Bilden är varken svart eller vit utan 
utgörs hela tiden av olika skalor av grått. Jag vill tydliggöra dessa 
tendenser och motsägelsefullheter som en avslutning i avhandlingen.  

På en analytisk nivå är det tydligt att kategorin kön är central på så sätt 
att kvinnors och mäns upplevelser av social delaktighet skiljer sig åt. 
Därtill har vistelsetid men också individuella sociala bakgrundsfaktorer 
visat sig vara betydelsefulla. Sociala bakgrundsfaktorer har inte en 
automatisk verkan eftersom klassperspektivet är svårfångat i en studie 
som denna där informantgruppen inte låter sig kategoriseras med 
traditionell sociologisk klassindelning. De unga kvinnornas och männens 
sociala bakgrund med hänseende till exempelvis föräldrars utbildning 
stämmer ofta inte överens med familjens eller den egna ekonomiska 
situationen och sociala statusen, enligt en traditionell klasskategorisering. 
Oaktat detta tycks klass ha betydelse för studiens resultat men eftersom 
det inte utgjorde en central analyskategori i insamlandet av empirin från 
början kan klass inte ges någon framträdande position i analysen.  

I studien synliggörs exempelvis att föräldrars utbildning, 
förvärvsarbete och delaktighet i det svenska samhället inte alltid speglas i 
deras barns upplevelser av delaktighet och förankring i samhället. Barnen 
kan tvärtom bli frustrerade av sina sociala villkor i vardagen, det levda 
medborgarskapet präglat av att inte riktigt höra till det samhälle som är 
deras, och då söka sig till sitt ursprung. I analysen av informanternas 
berättelser framträder en sådan retraditionalism som en aspekt av hur de 
unga kvinnorna och männen hanterar hinder och möjligheter för ett 
fullvärdigt socialt medborgarskap och social delaktighet vid sidan av 
aspekterna transnationalism och revandikalism.  

T. Bottomore (1992) har argumenterat för att alla medborgare inte 
har samma förutsättningar att nå medborgerliga sociala rättigheter eller 
uppfylla förväntade sociala skyldigheter. Detta blir särskilt betydelsefullt 
gällande grupper med etnisk minoritetsbakgrund när de upplever social 
exkludering till följd av etnisk diskriminering och därmed begränsade 
möjligheter till ett fullvärdigt socialt medborgarskap. Resultaten i min 
studie visar på erfarenheter av en sådan problematik och där formella 
sociala rättigheter inte alltid motsvaras av substantiella sociala rättigheter. 
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Av resultaten nedan framgår betydelsen av att det substantiella sociala 
medborgarskapet svarar mot utfästelser och löften, formella sociala 
rättigheter motsvarande de som återfinns hos T. Bottomore (1992).  

Jag har i studien kommit fram till en rad områden som illustrerar 
dessa unga människors upplevelser av ett subjektivt socialt 
medborgarskap (Lister 2003, 2007) och delaktighet:  Engagemang, 
ansvarskänsla och vilja till social delaktighet,  Relativa hinder för social 
delaktighet,  En principiell tilltro till det generella välfärdssystemet och 
individuella erfarenheter av bristande substantiella rättigheter,  Etnisk 
diskriminering och social exkludering leder till enklavisering,  En  
revandikalistisk hållning om att kräva rättvisa och lika villkor,  Problem -
orientering mot omvärlden respektive den egna personen,  Individuellt 
agerande och ansvar för ett fullvärdigt socialt medborgarskap samt Social 
ansvarskänsla och solidaritet. Resultaten visar på upplevelser av möjlig 
delaktighet, men också hinder och begränsade möjligheter som orsakas 
av etnisk diskriminering samt en vilja att bemästra dessa svårigheter. 
Engagemang, ansvarskänsla och vilja till social delaktighet  
Utmärkande för gruppen i sin helhet är informanternas engagemang, 
ansvarskänsla och vilja till social delaktighet i det svenska samhället. De unga 
kvinnorna och männen ger inte uttryck för en passiv hållning till 
förverkligandet av ett fullvärdigt socialt medlemskap. De är snarare 
handlingsinriktade och beredda att agera för att påverka sin och andras 
sociala situation i samhället. Vidare är kvinnorna och männen i allra 
högsta grad engagerade och har ambitioner – ambitioner som dock inte 
alltid omsätts i aktiv handling. De som skiljer sig från denna hållning är 
några av de arbetssökande som uttrycker att den situation de befinner sig 
i gör att de inte förmår att engagera sig i omvärlden.  
Relativa hinder för social delaktighet 
De unga kvinnorna och männen ser inga absoluta hinder för social delaktighet 
inom något av områdena: boende, utbildning, arbete, fritid eller politik. 
Däremot upplever de begränsningar och relativa hinder främst inom 
områdena  arbete och social förankring i meningen acceptans och 
gemenskap med etniska svenskar. Sammantaget försöker de att bemästra 
denna situation.   
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En principiell tilltro till det generella välfärdssystemet och individuella 
erfarenheter av bristande substantiella rättigheter 
Informanterna har en principiell tilltro till det generella välfärdssystemet. De 
uppfattar att samhällets ansvar omfattar alla och att de sociala rättig-
heterna är universella, att de gäller för dem som för andra. I några  
sammanhang, erfar de dock begränsade substantiella sociala rättigheter. 
Huvudsakligen tydliggörs sådana begränsningar inom de områden som 
kvinnorna och männen samtidigt framhåller som de viktigaste för dem, 
utbildning och arbete. Etnisk diskriminering upplevs här som ett hinder 
för full tillgänglighet till främst arbete men i viss utsträckning även 
utbildning som sociala rättigheter.  
Etnisk diskriminering och social exkludering leder till enklavisering 
Studiens resultat pekar på mönster av enklavisering i meningen att de unga 
kvinnorna och männen söker sig till grupper där de känner trygghet och 
tillhörighet. I praktiken innebär det att de söker sig till andra unga 
personer med utländsk bakgrund. Upplevelser av etnisk diskriminering 
och uttalad svag social gemenskap och tillhörighet i den svenska 
majoritetsbefolkningen gör att informanterna söker sig till andra med 
utländsk bakgrund men inte nödvändigtvis till samma etniska grupp. 
En revandikalistisk hållning  om att kräva rättvisa och lika villkor 
De unga vuxnas utgångspunkter och krav i min studie kan sammanfattas 
med att de ser sig som berättigade till sociala rättigheter och skyldigheter 
på lika villkor med övriga medborgare. Informanterna intar här en 
revandikalistisk hållning, genom vilken de ställer krav på rättvisa och att bli 
prövade på lika villkor när det gäller universella sociala rättigheter. 
Kvinnorna och männen protesterar mot etnisk diskriminering och social 
exkludering. Männen uttrycker detta med större eftertryck och har andra 
motstrategier än kvinnorna.   
Problemorientering mot omvärlden respektive den egna personen 
Männen i min studie orienterar problematiken kring hinder för social 
delaktighet i relation till omvärlden och ser strukturella omständigheter som 
hinder. De talar tydligare än kvinnorna om etnisk diskriminering och 
social exkludering som leder till ett begränsat socialt medborgarskap 
Männen i studien har huvudsakligen ett blandat umgänge. Är det också 
en orsak till den större upplevelsen av diskriminering eller en strategi i 
försök till att upphäva densamma? Kvinnorna däremot, utgår mer ifrån sig 
själva och söker sig till dem som är lika dem själva och med motsvarande 
erfarenheter för att känna trygghet och tillhörighet. De kanske på så sätt 
finner strategier för att undvika snarare än att konfrontera etnisk 
diskriminering. När jag skriver att kvinnorna vänder blickarna mot den 
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egna personen snarare än mot omvärlden för att förstå och förklara 
upplevelser av bristande social delaktighet, vill jag koppla det till ett 
feministiskt perspektiv och ett uttryck för en strukturell underordning. 
Präglad av denna könsordning resonerar kvinnor kring personliga 
egenskaper som ”bristande resurser och kompetens” istället för att 
hänföra problemet till en rådande struktur, där problemet med social 
exkludering snarare kan hänskjutas till maktassymmetrier och normer 
kring såväl kön som etnicitet.  
Individuellt agerande och ansvar för ett fullvärdigt socialt 
medborgarskap 
Informanternas uppfattning är att det vilar på dem själva att agera för att bli 
fullvärdiga sociala medborgare, med faktiska sociala rättigheter och 
skyldigheter. De beskriver det individuella ansvaret att skaffa en 
utbildning för att kunna få ett arbete, samtidigt som de kräver jämlika 
villkor i samhället. Kvinnorna och männen uttrycker en svag tillit till 
samhället som ensam inkluderande kraft och placerar istället den egna 
individens agerande och förmåga i centrum för att nå delaktighet i 
samhället.  
Social ansvarskänsla och solidaritet 
Många av informanterna i studien uttrycker att det är betydelsefullt att 
vara omtänksam mot andra och att visa solidaritet. Det verkar ha sin grund i 
familjemönster i ursprungsländerna, men i talet om social delaktighet 
överför de resonemangen till samhällsnivån. Det antyder att de i viss 
mån företräder värderingar (och kanske också när den bilden) av ett 
svenskt samhälle som många menar är under en utveckling bort från 
detta ideal. Man kan fråga sig om de unga med utländsk bakgrund 
kommer att bilda en motpol mot denna utveckling?  

Sammantaget menar jag att viktiga slutledningar i denna 
licentiatavhandling är att de unga kvinnorna och männen med utländsk 
bakgrund har ett engagemang, uttrycker en ansvarskänsla och vilja till 
social delaktighet i det svenska samhället. De är beredda att agera för att 
medverka till att förbättra sin och andras sociala situation i samhället och 
för att förverkliga ett fullvärdigt socialt medborgarskap. Detta menar de 
unga är nödvändigt eftersom de inte alltid upplever ett fullvärdigt socialt 
medborgarskap, det finns hinder på vägen som orsakas av etnisk 
diskriminering. Det sätt på vilket de talar om sociala rättigheter och 
skyldigheter och social delaktighet placerar det subjektiva sociala 
medborgarskapet i centrum.  

Avslutningsvis återkommer jag här till ett dilemma i min 
undersökning. De unga kvinnorna och männen uttrycker ofta ett ideal 
om social delaktighet, men berättar samtidigt att det mer sällan leder till 
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handling. Här är kvinnorna något mer självkritiska och tycks ställa högre 
krav på sig själva att agera och delta. En rimlig tolkning av denna skillnad 
menar jag, är att samhällsstrukturen med inbyggda maktassymmetrier 
såsom kön och etnicitet är ett hinder i förverkligandet av ett fullvärdigt 
subjektivt socialt medborgarskap. Alternativt är det så att informanterna i 
intervjusvaren blandar hur de faktiskt ser på saker och ting med de 
normer de ställer upp för det ideala medborgarskapet och den goda, 
ansvarstagande medborgaren. Oavsett tolkning återspeglas mina resultat i 
essensen av F. Røgilds citat: 

– at de unge andengenerationsinvandrere kommer til at befinde sig i 
braendpunktet for konstruktionen af den nye europaeiske identitet, der ved at 
blive skabt i disse år” (Røgilds 1995:240).  

Det som starkt genomsyrar och ofta återkommer i analysen av det 
empiriska materialet är att de unga kvinnorna och männen med utländsk 
bakgrund har ett engagemang, uttrycker en ansvarskänsla och vilja till 
social delaktighet i det svenska samhället. De vill agera och agerar för att 
förverkliga ett fullvärdigt socialt medborgarskap. De vill också medverka 
till att påverka sin och andras sociala situation i samhället. I den stund 
detta förverkligas och unga vuxna med utländsk bakgrund inte bara 
adderas som samhällsmedborgare utan inkluderas (Lister 2003), då blir de 
också delaktiga i omformandet av socialt medborgarskap och social 
delaktighet i Sverige som ett mångetniskt samhälle.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
       Växjö mars 2006 
Hej! 
 
Jag skickar detta informationsbrev för att jag vill be Dig att delta i en 
intervju-undersökning.  
 
Jag heter Helene Jacobson Pettersson och är doktorand i socialt arbete 
på Växjö universitet. Jag ska göra ett forskningsprojekt som ska 
presenteras i en Fil. Lic. avhandling om ca 2 år. 
 
Bakgrunden till varför jag har valt mitt forskningsämne är att idag har 
många människor i Sverige en etnisk minoritetsbakgrund och 
erfarenheter och traditioner från olika länder och kulturer. Av oss som 
lever i Sverige, har ca 1,6 miljoner utländsk bakgrund. På samma sätt 
som andra europeiska länder, lever vi i ett växande multietniskt samhälle. 
 
Ett demokratiskt multietniskt samhälle ska bygga på rättvisa och lika 
livsvillkor. I det forskningsprojekt som jag ska göra vill jag undersöka 
hur ungdomar tänker kring det, hur de lever sitt liv, t.ex. vad man gör på 
sin fritid, hur man ser på sociala rättigheter och skyldigheter och hur man 
upplever sin egen delaktighet i samhället. 
 
Jag ska göra en studie där jag intervjuar ett antal ungdomar med etnisk 
minoritetsbakgrund. Varje intervju kommer att ta ungefär en timma. För 
att jag ska ha en möjlighet att kunna uppfatta hela samtalet på ett riktigt 
sätt, vill jag spela in intervjun på band. Intervjun skrivs sedan av.  
 
Jag kommer att fråga om namn, ålder, etnisk bakgrund och bostadsort. 
Varje intervju kommer att kodas så att namnet inte kommer att framgå 
vid presentationen av forskningsresultatet. Övrig information kommer 
att presenteras med hänsyn till att intervjupersonen inte ska gå att känna 
igen för andra än mig som forskningsansvarig. Den information som jag 
får genom intervjuerna ska endast användas för forskning. 
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Din medverkan i studien är viktig och jag skulle uppskatta att få intervjua 
Dig. Du bestämmer naturligtvis själv, helt frivilligt om Du vill ställa upp 
för en intervju. Jag vill också betona att Du när som helst, före, under 
eller efter intervjun kan avbryta din medverkan utan att det ska innebära 
några negativa konsekvenser för Dig. 
 
Jag kommer att ringa till Dig inom några dagar för att fråga om du vill 
delta i intervjun. 
Vill du fråga något om intervjustudien kontakta gärna mig. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Helene Jacobson Pettersson 
forskningsansvarig doktorand 
e-post: helene.jacobson.pettersson@ivosa.vxu.se mobil: xxx xxxxxxx 
Prefekt Kerstin Gynnerstedt, företrädare för forskningshuvudmannen 
Växjö universitet.  
Tel. 0470-70 80 00 
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Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE 
Bakgrund: 
Ålder 
Födelseland 
Föräldrars/familjs födelseland 
Vistelsetid i Sverige 
Föräldrars utbildning och sysselsättning 
Sysselsättning 
Studerande  Berätta… 
Arbetssökande Berätta… 
Förvärvsarbetande Berätta… 
Boende: 
Var 
Boendeform 
Nöjd/missnöjd 
Berätta möjligheter/begränsningar… 
Utbildning: 
Vad har du för utbildning? 
Vilka är dina erfarenheter? 
Vad vill du? 
Berätta  möjligheter/begränsningar 
Arbete: 
Vad arbetar du med? 
Vilka är dina erfarenheter? 
Vad vill du? 
Berätta  möjligheter/begränsningar 
Fritid: 
Umgänge   
Aktiviteter 
Föreningsliv 
Berätta  möjligheter/begränsningar 
Politik: 
Engagemang/intresse/kunskap 
Valdeltagande 
Berätta  möjligheter/begränsningar 
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Sociala rättigheter och skyldigheter: 
Vad är sociala rättigheter och skyldigheter för dig? 
Vilka erfarenheter har du? 
Berätta  möjligheter/begränsningar 
Social delaktighet: 
Vad innebär social delaktighet för dig? 
Vad vill du? 
Berätta  möjligheter/begränsningar 
 
Framtid  framtidsvisioner 
Hur tänker du kring din framtid? 
Har du några mål? Hur tänker du nå dina mål? 
Hur ser ditt liv ut om tio år? 
Berätta  möjligheter/hinder 
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Författarpresentation 
Helene Jacobson Pettersson är doktorand i socialt arbete vid 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA) Växjö 
universitet och universitetsadjunkt i socialt arbete på Högskolan i 
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Helene Jacobson Pettersson kan nås genom: 
 
Högskolan i Kalmar 
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e-post: helene.jacobson.pettersson@hik.se 
telefon: 0480-44 69 68 
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IVOSA, Växjö universitet 
e-post: helene.jacobson.pettersson@vxu.se 
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