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Abstract 

Title: They just want all Palestine and they don´t want us – A case study from a 

refugee camp on occupied territory. About Palestinian young adults 

possibilities and limitations in creation of a social citizenship. [partially 

translated title] 

Authers: Annika Brodin and Sofia Henriksson 

Supervisors: Peter Hultgren and Lars Sörnsen 

Assessor: Ulf Drugge 

 

The purpose of this case study was to examine consequences of a limited social citizenship 

among young adults in the refugee camp of DeHeishe in Palestine. In order to receive a 

profounder understanding of conditions and structures that affects young adult’s experiences 

of social citizenship, status in the community and practices a case study was carried out 

during April 2013. 

The data has been collected by triangulation, conducted through nine interviews, 52 survey 

forms and several observations in DeHeishe camp. The data was analyzed through the 

theoretical approach of social citizenship, intersectionality and the concept of “empower-

ment”. The study shows that young adults have a fragmented view of the concept of social 

citizenship and differences were seen between women and men. According to status and 

practice in relation to social citizenship women and men’s attitude was various and limiting 

structures might be the cause of it. According to the young adults the Israeli occupation is the 

most limiting structure along with their specific living conditions. The traditions also were 

seen as a limiting, but at the same time could be enabling. For this reason, the consequences 

were that the young adults took matters into their own hands by empowerment through NGOs 

and create an alternative form of social citizenship. It is through knowledge and participation 

they experience they can change their situation.  
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1. Inledning 

När vi går i utkanten av Betlehem möts vi av den 8 meter höga mur, av palestinierna kallad 

”Apartheid-wall”, som upprättats för att hålla människor åtskilda. Muren skiljer inte bara 

människor åt utan utgör även gränsen för medborgarskap. Ett bevis på vart gränsen går mellan 

formellt och informellt medborgarskap. Överallt längs muren syns graffitti med budskapet om 

palestiniernas kamp om att få återvända och erhålla medborgarskap i en palestinsk stat. 

Genom internationell media framställs en bild av ett splittrat medborgarskap för invånarna 

innanför staten Israels gränser, att medborgarskapet ser olika ut beroende på ursprung och 

religion. Enligt British Guardian (23 oktober, 2012) talar man till och med om israelisk 

Apartheidpolitik. Delar av den israeliska befolkningen vill se en ytterligare uppdelning av 

medborgarskapet, där den palestinsk/arabiska befolkningen inom Israels gränser ska fråntas 

sitt medborgarskap och sin rösträtt. Middle East Journal (1 januari, 2012) menar att mer än 53 

% av den palestinsk/arabiska befolkningen känner sig alienerade och avvisade från det 

israeliska samhället. Detta syntes tydligt i samband med andra Intifadan
1
, då 80 % av den 

arabiska befolkningen valde att inte rösta i parlamentsvalet 2001. Den palestinsk/arabiska 

befolkningen har övergett hoppet om integration i det israeliska samhället och jämlikhet för 

statens medborgare. Det har lett till att utveckla en mer extrem hållning gentemot den 

israeliska staten (Middle East Journal, 120101). 

På andra sidan muren är situationen än mer extrem. Palestinierna här har inget formellt 

medborgarskap alls och längst ifrån ett fullvärdigt socialt medborgarskap finns de boende i 

DeHeishe camp, som fortfarande efter 65 år lever som flyktingar i vad som en gång var deras 

hemland. Det är således detta flyktinglägers specifika förutsättningar som utgör studiens 

kontext. Genom att studera ett så extremt fall ifrågasätts på många sätt det av Thomas 

Humphrey Marshall (1950) klassiska medborgarskapsbegreppet. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt israelisk lagstiftning undantas den befolkning som lever i områdena ”Judea and Sama-

ria (Västbanken, vårt tillägg), and the Gaza strip” lagen om medborgarskap. Det innebär att 

dessa invånare inte innehar ett formellt medborgarskap och därför inte innefattas av israelisk 

lagstiftning inom vissa juridiska områden. Det är heller ingen specifik grupp som utpekas 

annat än att de inte är Jews eller Olah’s (The citizenship and entry into Israel law, 5763-2003, 

                                                           
1
 palestinska uppror i de av Israel ockuperade områdena (Nationalecyklopedin, 2013) 
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The law of return, 5710-1950 and Population registry law, 5725-1965). Det har ändå inneburit 

en form av enklavering, då befolkningen inom de ovan nämnda landområdena är exkluderade 

från lagstiftningen. 

Enligt FNs flyktingkonvention har palestinska flyktingar med UNRWA-status en särställ-

ning och är undantagna FNs flyktingstatus med hänvisning till Artikel 1D i Flyktingkonvent-

ionen. De räknas som statslösa och tilldelas en ID-handling från FN. De innehar inget formellt 

medborgarskap och beräknas inte kunna återvända till sitt ursprungsland. UNRWA-mandatet 

innebär att FN bistår de statslösa palestinska flyktingarna med hälsovård, social service, ut-

bildning och akuthjälp. I samband med konflikten 1948 antog FN ett särskilt skyddsmandat, 

UNCCP, för de palestinska flyktingarna som av olika politiska skäl kollapsade och än idag är 

vilande. 

Enligt Marshall (1950) innebär ett fullvärdigt medborgarskap att individen uppfyller hans 

idé om det civila-, politiska- och sociala medborgarskapet. Det bygger på att det finns en väl-

färdsstat som avser att sörja för samhällets tre väsentliga områden; arbete, reproduktion och 

krigskonsekvenser, vilka också berättigar till sociala rättigheter.  

Synen på Medborgarskapet som begrepp har dock under årens lopp förändrats från det att 

Marshall först myntade begreppet 1949. Ruth Lister (2007) har utvecklat begreppet och menar 

att det måste ses i ett större perspektiv som bättre passar utvecklingen mot det heterogena 

samhälle vi idag lever i. En viktig utgångspunkt i Listers resonemang är att medborgarskapet 

som begrepp är i ständig förändring och därför bör ses som ett ”momentum concept” (Lister, 

2007:49). Lister tar även upp olika intersektionella faktorer såsom kön, etnicitet och klass som 

påverkar möjligheten till socialt medborgarskap. 

En modernare syn av medborgarskapet bygger på individens empowerment, det vill säga 

att lokalbefolkningen tar saken i egna händer för gruppens eget bästa, menar Lister (1998), till 

skillnad mot tidigare tradition då medborgarskapet var knutet till privilegium med ansvar för 

de svagare i samhället och samhällsutvecklingen. Båda dessa syner av medborgarskapet krä-

ver dock politiskt samtycke och eget engagemang. Lister (1998) hävdar att den samhälls-

struktur som råder kan verka både stärkande och hämmande vad gäller individers och grup-

pers tillgång till samhällets service, men också möjligheten att agera som medborgare. Lister 

(1998) drar därmed en skiljelinje mellan att vara en medborgare och att agera som en med-

borgare, det vill säga mellan status och praktik.  

Paulina de los Reyes (2006) menar att frågor om medborgarskap, rättigheter, skyldigheter, 

identitet och tillhörighet spelar en allt större roll, inte bara i den offentliga debatten och forsk-
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ningen, utan också i vardagslivet. de los Reyes (2006) betonar att uppfattningen om att 

människor är olika och därmed kan sorteras in i redan fastställda kategorier är en elementär 

förutsättning för diskriminering. Den strukturella diskrimineringen skapas intersektionellt och 

ter sig olika beroende på individens sociala status såsom kön, klass, sexualitet och 

funktionsförmåga och hanteras också på olika sätt utifrån de resurser som individen kan 

mobilisera utifrån sin samhällsposition. Ett intersektionellt perspektiv är nödvändigt för att 

förstå hur olika maktrelationer samverkar i skapandet av utsatthet och förtryck, menar de los 

Reyes (2006), något även författarna till denna studie tagit fasta på till analysmomentet av de 

ungas situation i DeHeishe camp. 

Med utgångspunkt från denna bakgrund hoppas vi kunna se vilka faktorer som möjliggör 

eller hindrar det sociala medborgarskapet i DeHeishe Camp för att se om dessa faktorer och 

processer är applicerbara oavsett om ett formellt medborgarskap finns eller inte vid skapandet 

av ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 

 

1:2 Vår definition av fullvärdigt socialt medborgarskap 

Utifrån tidigare forskning och teorier kring medborgarskap har vi tagit fram vår tolkning av 

det fullvärdiga sociala medborgarskapet som sedan ligger till grund för såväl hur vi ställt frå-

gor och analyserat materialet. Vi ser det sociala medborgarskapet i två delar. Den första är 

kopplat till Marshalls (1950) definition av begreppet medborgarskap, där det finns en bakom-

liggande stat som tilldelar sina medborgare vissa rättigheter i utbyte av motprestationer. Detta 

är vad de flesta av de vi talat med har som allmän definition av medborgarskap vare sig de 

anser inneha det eller inte, en idealtyp av begreppet socialt medborgarskap. Den andra delen 

består av var man kan kalla det önskvärda sociala medborgarskapet, där medborgaren utifrån 

sin upplevelse definierar det sociala medborgarskapet. Bottomore (1987) talar om det sub-

stantiella medborgarskapet där den reella tillgången på rättigheter är det grundläggande. Lister 

(1998, 2007) talar om två former av socialt medborgarskap där vi valt att fokusera på det ena, 

den om handlar om delaktighet för att åtnjuta sociala rättigheter. För att kunna vara delaktig 

behöver dock människor ges möjligheten att vara just delaktiga genom empowerment. Det 

handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, rätt till utbildning, sjukvård med mera, men 

också åsikts- och yttrandefrihet. Dessa komponenter är förutsättningen för att kunna erhålla 

ett fullvärdigt socialt medborgarskap, där empowerment blir en allt viktigare del för att nå 

delaktighet när inte det formella medborgarskapet räcker till. 
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1:3 Empirisk bakgrund  

DeHeishe camp etablerades 1949 inom gränsen för Bethlehems lokala myndighet på ett 0.31 

km
2
 stort område och UNRWA hyrde marken av Jordanien, som ansvarade för området. 

Campets ursprungliga 3 400 flyktingar kom från 45 olika byar väster om Jerusalem och 

Hebron. Sex decennier av naturlig befolkningsökning har också inneburit en arealökning till 

1,5 km
2
 stort område, som inhyser över 13 000 registrerade flyktingar. Av dessa är drygt 60 % 

under 25 år. 

Samtliga bostäder är anslutna till offentligt vatten och elnät, medan endast 85 % är an-

slutna till offentligt avloppsnät. Övriga använder latriner kopplade till infiltrationsdepåer 

(UNRWA, 2013). 

En tredjedel av befolkningen i arbetsför ålder är arbetslös, då arbetstillfällena begränsas av 

”otillgänglighet” på den Israeliska arbetsmarknaden. Arbetslösa öppnar ofta små företag, 

såsom varustånd längs gatorna. DeHeishe camp innehåller två skolor, ett hälsocenter, en mat-

distribution, ett rehabiliteringscentrum och ett kvinnocentrum. För verksamheten ansvarar 

UNRWA och den Palestinska myndigheten (UNRWA, 2013) 

 

LAYLAC står för ”den Palestinska ungdomsverksamhetscentret för lokal utveckling” och 

startades 25 maj 2005. Sedan 2006 är organisationen registrerad i det palestinska ministeriet 

för ungdom och idrott. Det råder en allmän uppfattning i DeHeishe camp att ungdomsfrågor 

systematiskt marginaliserats och därför ser organisationen det som sin uppgift att arbeta för 

stärkande av den individuella, den lokala och den palestinska identiteten och samhället som 

helhet. LAYLACs vision är att bedriva en inflytelserik ungdomssektion som genom aktivt 

engagemang främjar samhällsutvecklingen. 

För att uppnå detta arbetar LAYLAC bland annat efter principer gällande mänskliga rättig-

heter, internationella humanitära lagar, demokrati, öppenhet, integration, samt ömsesidighet 

mellan individuella och kollektiva frågor i såväl lokal, nationell och internationell utveckl-

ingsanda. Strategier för att nå målen sker genom att öka ungdomar medvetenhet om sig själva, 

lokalsamhället, utbildningsmöjligheter och samhällsfrågor för att minska fattigdom, arbets-

löshet och utsatthet, samt att främja ungdomarnas egen möjlighet till delaktighet och påverkan 

genom empowerment.(LAYLAC, 2013).   
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2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka det sociala medborgarskapets praktiker och uttrycks-

former bland unga vuxna i DeHeishe Camp för att få en djupare förståelse och insikt om vilka 

samhällsvillkor som främjar eller hindrar ett fullvärdigt socialt medborgarskap, samt vilka 

positiva eller negativa effekter som ett begränsat socialt medborgarskap kan medföra. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur upplever unga vuxna i DeHeishe Camp det sociala medborgarskapets status och 

praktik? 

 Vilka maktstrukturer upplever de unga vuxna möjliggör och begränsar det sociala 

medborgarskapet? 

 Vilka konsekvenser medför ett begränsat socialt medborgarskap enligt de unga vuxna? 

 

3. Tidigare forskning 

Här kommer vi att relatera till forskning inom det utvalda studieområdet Medborgarskap. Vi 

har haft fokus på unga, kön, status och deltagande kopplat till socialt medborgarskap för att få 

en hanterbar överblick över tidigare forskning i förhållande till vår studie. Först lyfter vi 

forskningen om staten Israels syn på medborgarskapet. Därefter visar vi på forskning kring 

hur diskriminering genom intersektionalitet kan byggas in i samhällskonstruktioner och på så 

sätt villkora medborgarskapet och hur detta kan upplevas. Till sist har vi tittat på det 

föreställda och alternativa medborgarskapet. 

Dessvärre har både tid och utrymme för C-uppsatsen begränsat möjligheterna att 

presentera ett bredare underlag för tidigare forskning, som kunnat ge en mer differentierad 

bild av forskningsämnet. Av dessa skäl har inte en fullständig återspegling av ämnet kunnat 

ges. 

 

3.1 Den farlige medborgaren 

För att visa i vår studie hur uppdelningen av medborgarskapet görs och förstärks i Israel vill 

vi lyfta Yoav Peled (2007). Han förklarar att de inkluderande och exkluderande faktorerna i 

ett medborgarskap har förändrats beroende på vilken diskurs som dominerar. Sedan 1966 har 
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det också enligt lag beslutats att ingen ska diskrimineras beroende på deras medborgarskap. 

Efter den andra intifadan år 2000 har det dock funnits större möjligheter att inkräkta på de 

rättigheter de palestinsk/arabiska medborgarna i Israel ditintills haft. Ett exempel på hur den 

israeliska staten gjort intrång på de medborgerliga rättigheterna är när de år 2003 skapade en 

lag som förbjöd familjeåterförening med individer från de ockuperade palestinska områdena, 

detta med hänvisning till den nationella säkerheten. I lagen fanns ingen etnisk bestämmelse på 

vilka det gällde, men då det i princip aldrig är några israeliska judar som vill återförenas eller 

gifta sig med palestinier från de ockuperade områdena så är det nästan uteslutande palestinska 

israeler som blir drabbade berättar Peled (2007). 

Trots att organisationer för mänskliga rättigheter världen över meddelat de överträdelser 

som gjorts mot palestinier i de ockuperade områden, har styrande globala makter förblivit 

overksamma understryker Peled (2007). Den ”jakt på terrorism” som florerat efter 11 

september 2001 har vid flera tillfällen använts som motivation att göra undantag och 

avvikelser från lagstiftningen. Vi drar slutsatsen att förutom dessa undantag i lagstiftningen 

gällande palestinska medborgare i Israel, befinner sig flyktingarna i DeHeishe camp i ännu 

mer utsatt position då de helt saknar formellt medborgarskap. 

 

3.3 Diskriminerande samhällskonstruktioner 

Oavsett hur strukturerna ser ut i olika samhällen kan strukturerna ha inbyggda system och 

modeller som systematiskt diskriminerar individer och grupper. Därför vill vi lyfta Paulina de 

los Reyes (2006) idéer där hon talar om en grundläggande paradox i den svenska välfärds-

modellen. 

Tanken att uppnå en ökad levnadsstandard och jämlikhet har kommit att domineras av allt 

tydligare segregerings- och utestängningstendenser. Det generella välfärdssystemet, vars syfte 

har varit att erbjuda likvärdiga möjligheter till alla i samhället och minska sociala och ekono-

miska ojämlikheter, har i realiteten visat sig vara selektivt, villkorat och till och med bidragit 

till att befästa strukturella ojämlikheter. 

Diskrimineringen inom välfärdsområdet visar sig på strukturell, institutionell och individu-

ell nivå och bibehålls genom resonemang om ”kulturell särart” och selektiva tillämpningar 

inom olika kontexter i välfärdssystemet. Detta påverkar människors möjligheter att ta del av 

välfärden, deras självuppfattning, materiella levnadsvillkor, livsval och framtidsdrömmar 

hävdar de los Reyes (2006). Här kan vi dra paralleller med de israeliska politiska diskurserna 

kring medborgarskapet, där diskrimineringen byggts in i lagstiftningen. 
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En annan aspekt på hur myndigheter diskriminerar är att de exempelvis förvandlar en sjuk-

domsbild, som tidigare främst betraktats som ett riskbeteende och risksituation, till ett pro-

blem om ”riskidentiteter”. Ett exempel är hur dåvarande Integrationsverket i sina rekommen-

dationer vid hälsoundersökningar av asylsökande alltid gjorde ett HIV/Aids test, då det 

förutsattes att de asylsökande hade haft ett riskbeteende kopplat till HIV/Aids. Detta stig-

matiserar asylsökande och invandrare som riskgrupp menar de los Reyes (2006). Detta menar 

vi syns tydligt även vad gäller DeHeishe Camp, som trots 65 års internationella förhandlingar 

ännu inte kommit till någon lösning, då Israel stigmatiserar palestinierna som riskgrupp, där 

identiteten palestinier betraktas som ett hot.  

Välfärdens miljöer och möten kan ifrågasätta, villkora och sätta det sociala medborgar-

skapet ur spel. Medborgarskapet är således villkorat betonar de los Reyes (2006), men vilka 

maktrelationer som definierar medborgarskapets innehåll diskuteras ständigt. 

Avslutningsvis kan sägas att termer som medborgare, icke-medborgare, homo sacer, 

kvasimedborgare och anti-medborgare föranleder tankarna till att det moderna medborgar-

skapet mer bör ses som en föreställd gemenskap snarare än ett medlemskap i en Nationalstat. 

Där formellt medborgarskap inte finns, som i DeHeishe camp, blir kanske dessa termer ännu 

tydligare, menar vi. 

 

3.4 Det substantiella sociala medborgarskapet 

Helene Jacobsson Pettersson lyfter i sin licentiatsavhandling (2008) fram tendenser och mot-

sägelsefullhet då unga mäns och kvinnors upplevelser av socialt medborgarskap skiljer sig. 

Deras utgångspunkt var att få tillgång till universella sociala rättigheter på lika villkor, men 

deras erfarenheter visar på att det råder olika villkor. Det ger en flerbottnad bild av hur den 

unga vuxna ser sig själv och samhället i relation till etnicitet och diskrimineringen som sker 

på grundval av densamma.  

Utmärkande för både kvinnorna och männen var deras sociala engagemang, ansvarskänsla 

och strävan efter social delaktighet. De gav inte uttryck för passivitet, utan var snarare hand-

lingsinriktade och beredda att agera för både deras egen och andras sociala situation. Deras 

uppfattning byggde på eget agerande för att kunna uppnå fullvärdigt socialt medborgarskap.  

Följaktligen menar Pettersson (2008) att upplevelsen av ett substantiellt socialt medborgar-

skap speglar ansvarskänsla, engagemang och en vilja till social delaktighet, medan hindren 

förefaller vara en principiell tilltro till den generella välfärden och egna erfarenheter av bris-

tande substantiella rättigheter.  
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Slutligen menar Pettersson (2008) att en av riskerna med etnisk diskriminering och social 

exkludering är enklavering, det vill säga att individer eller grupper medvetet tar avstånd från 

det samhälle de lever i för att skapa en egen stark identitet.  

Pettersson (2008) visade på att de unga oftare sökte strategier att undvika hellre än att kon-

frontera den etniska diskrimineringen. Studien lyfter också relativa hinder för social delaktig-

het, såsom begränsningar på arbetsmarknaden och social förankring genom acceptans och 

gemenskap med etniska svenskar. Både kvinnorna och männen uttrycker en svag tillit till 

samhället som ensam inkluderande kraft, utan menar att den egna individens förmåga att 

agera påverkar möjligheten till ett fullvärdigt socialt medborgarskap och delaktighet i sam-

hället, menar Pettersson (2008). Här drar vi slutsatsen att om samhället inte är den inklude-

rande kraften, krävs det än större eget agerande och empowerment för att uppnå fullvärdigt 

socialt medborgarskap. Det sociala arbetet i DeHeishe camp har som ambition att arbeta för 

inkludering, empowerment och delaktighet, då en stöttande välfärdsstat saknas.  

 

3.5 Medborgarskapets inkludering och exkludering 

I Pinsons (2008) artikel kan man se exempel på medborgarskapets inkluderande och ex-

kluderande mekanismer för de människor med minoritetsstatus i det Israeliska samhället.  

Pinson (2008) fokuserar på medborgarskapets politik och dess effekter gentemot pales-

tinsk/arabiska ungdomar innanför Israels gränser till skillnad mot vår studie som fokuserar på 

ungdomar som lever på, av Israel, ockuperat palestinskt område. Men Pinsons (2008) artikel 

är ändå relevant för vår studie då hänvisningar görs till det arabiska ordet mwatana som i det 

närmaste har betydelsen hemland – att känna sig bunden till ett specifikt territorium. 

Andra begrepp som har stor plats i Pinsons (2008) artikel, precis som i denna studie, är 

identitet och tillhörighet. Pinson (2008) har gjort en analys av den dubbla exkludering de ung-

domar som deltagit i hennes studie upplever. Flera uttryckte att de upplevde sig exkluderade 

som medborgare i det Israeliska samhället samtidigt som de kände sig knutna till sin 

nationalitet som palestinier. En känslomässig motsättning. Pinson (2008) kan ge en fingervis-

ning om hur palestinska ungdomar ser på denna komplexitet, samt hur ungdomarna kan ha en 

alternativ syn på medborgarskapet och dess politik. Detta kan vi koppla till vår studie om 

DeHeishe camp och hur medborgarskapet kan ses på många olika sätt.  
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3.6 Det alternativa medborgarskapet 

Linda Herrera (2012) visar ett exempel på hur ungdomars förmåga att agera kan ta sig uttryck, 

samt om alternativa sätt att leva ut sitt medborgarskap. I detta fall handlar det om, som 

Herrera (2012) kallar det: ”the wired generation” (den uppkopplade generationen, vår 

översättning). Hon menar att den här generationen har lyckats skapa nätverk och deltagande 

över internet som sedan påverkar världen utanför internetsfären. För att se denna stora 

generationsförändring har Herrera (2012) förflyttat sig till Mellanöstern och Nordafrika där 

uppkopplade ungdomar ofta lever under politiskt förtryck och ekonomisk exkludering. 

Artikeln handlar i första hand om Egypten strax innan, under och efter den arabiska våren 

2011. Där egyptiska ungdomar intervjuats om deras möjlighet att påverka genom sociala me-

dier. De svar författaren fått är bland annat att ungdomarna anser sig ha större möjlighet att 

använda sig av ordets makt för att förändra samhället samt att det nya sättet att kommunicera 

utvecklat ungdomarnas sociala och politiska liv. Detta är ett exempel på hur de unga vuxna i 

DeHeishe camp skulle kunna agera för att påverka beslutsfattare och för att närma sig ett full-

värdigt socialt medborgarskap. 

I begynnelsen av den arabiska våren 2011 startades flera motståndsgrupper på Facebook 

som fick hundratusentals medlemmar (Herrera, 2012). Även om dessa grupper inte startade 

revolutionen, så har de haft en påverkan på förloppet genom ”den uppkopplade generationen” 

(Herrera, 2012).  

Avslutningsvis, menar författaren, att de här sociala nätverken alstrar en känsla av delak-

tighet och medborgarskap hos den yngre och uppkopplade generationen. Kan den här formen 

av deltagande endast påverka revolutioner, eller kan den även främja organisering och åter-

uppbyggnad av ledarskap och makt inom nationen? (Herrera, 2012). 

Med anledning av det ökande intresset och användandet av sociala medier världen över kan vi 

anta att detta även sker i DeHeishe camp. Hur organiserat och riktat det är för att få till en 

social förändring är dock svårare att veta.   
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4. Teoretisk ram 

Vår teoretiska ansats är att utgå från medborgarskapsdiskussionen och belysa det ur ett inter-

sektionellt perspektiv. Vidare vill vi se hur individen kan tillgodogöra sig ett fullvärdigt soci-

alt medborgarskap genom empowermentteori. Vi börjar med att först lyfta fram medborgar-

skapet som en idealtyp, följt av ett fokus på det reella och upplevda sociala medborgarskapet, 

där eget engagemang är en förutsättning för ett fullvärdigt socialt medborgarskap. Därefter 

lyfter vi det intersektionella perspektivet och empowermentteorin för att sedan i vår analys 

kunna se vilka faktorer som interagerar med varandra i skapandet av ett socialt medborgar-

skap. 

 

4.1 Teorier om socialt medborgarskap 

Marshall (1950) var den som myntade begreppet Socialt medborgarskap på en föreläsning 

(Citizenship and Social Class) i London 1949. Han menade att välfärdsstatens insatser omfat-

tar alla medborgare och präglas av en reciprocitetslogik, det vill säga en ömsesidig nytta 

mellan individ och stat. Vi tolkar det som att denna form av medborgarskap kräver stats-

tillhörighet för att individen ska kunna åtnjuta ett fullvärdigt medborgarskap. Marshall (1950) 

delar in medborgarskapet i tre delar; det civila, det politiska och det sociala medborgarskapet.  

Det sociala medborgarskapet, menar Marshall (1950) ska ses ur ett brett perspektiv av av-

vägningar mellan rättigheter och skyldigheter med tyngd på rättigheter. Hans resonemang 

grundar sig i tanken om en välfärdsstat som syftar till att sörja för samhällets tre huvudupp-

gifter; arbete, reproduktion och krigskonsekvenser, vilka då berättigar till sociala rättigheter 

för medborgarna. Likt andra forskare (Bottomore och Lister) menar vi att medborgarskapet 

har förändrats över tid, men att det sociala medborgarskapet ändå har sin idealtypiska grund i 

Marshalls idéer och därav är viktigt i sammanhanget. När vi talar om idealtyper härrör vi till 

Webers diskussion, där idealtyper är en tankekonstruktion och inte alltid något efter-

strävansvärt, utan snarare ska ses som ett värderingsmått och som ett analysredskap för att 

beskriva sociala fenomen (Lindgren, 2008). 

Bottomore (1987) menar att civila, sociala och politiska rättigheter snarare ska ses som del 

av de mänskliga rättigheterna än som medborgarskap. Han talar om formellt och substantiellt 

medborgarskap. Bottomore (1987) menar att det substantiella medborgarskapet snarare foku-

serar på den reella tillgången till rättigheter gällande den sociala välfärden. De formella rät-

tigheterna är närmast knutna till det nationella medborgarskapet. Det är varken tillräckligt 
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eller nödvändigt i förhållande till det substantiella medborgarskapet. Här talar han också om 

ojämlikheter mellan klass, etnicitet och kön. 

Bottomores (1987) diskussion om medborgarskapet och dess påverkansfaktorer är i en an-

nan tid och kontext i förhållande till Marshalls. Under efterkrigstiden blev samhället alltmer 

heterogent, samtidigt som dubbla medborgarskap och utländska medborgarskap blev allt van-

ligare. Då ställdes både det formella och substantiella medborgarskapet på sin spets. Utifrån 

Bottomores syn på medborgarskapet hoppas vi se hur den reella tillgången till socialt med-

borgarskap ser ut i DeHeishe Camp, då ett formellt medborgarskap helt saknas.  

Lister (1998 & 2007) utmanar Marshalls teori om socialt medborgarskap i den bemärkel-

sen att hon talar om inkluderande och exkluderande förutsättningar för det sociala medborgar-

skapet. Lister (1998) menar att Marshalls teori är byggd på manliga normer, vilket gör att 

förutsättningarna för män och kvinnor är olika. Lister (2003) hävdar istället att det fullvärdiga 

sociala medborgarskapet baseras på ett så kallat gender-inclusive citizenship. Listers (1998 & 

2007) utveckling av Marshalls teori handlar snarare om medborgarens sociala skyldigheter 

genom sitt agerande och sin delaktighet. Här talar Lister (2003) om medborgarskapet ur ett 

exkluderingsperspektiv med utgångspunkt i begreppen excluded from within, att förnekas full-

värdigt medborgarskap i det land man lever i, och excluded from without, att inte ges tillträde 

till ett land. Vi frågar oss om dessa båda begrepp kan gälla för de boende i DeHeishe camp. 

Lister (2007) talar om en differentierad universalism där begränsningar i Marshalls teori 

uppmärksammas och hon lyfter en ny dimension mellan både status och agerande. Denna 

interaktion möjliggör att svaga grupper kan stärka sin position i samhället genom empower-

ment. Lister (2003) menar att medborgarskapet ska ses ur båda perspektiven, status och age-

rande, för att kunna nå ett inkluderande och universellt socialt medborgarskap. 

Följden av Listers idé bygger på människors agerande, rättigheter och delaktighet. Hon 

försöker förena universalismen med en differentieringspolitik, där faktisk universalism endast 

uppnås när skillnader och olika behov observeras och tas hänsyn till. Lister (2003) menar att 

olikheter bör vara normen. Att inkludera gruppers olika behov är en grundläggande del av det 

universella sociala medborgarskapet. Det bygger på människors olikheter vad gäller kön, 

klass, ålder, etnicitet, sexuella läggning och identitet samt funktionshinder och hur de olikhet-

erna interagerar med varandra. Det ger en bredare bas för normen gällande det sociala med-

borgarskapet, menar Lister (2003). 

I vår studie ser vi att faktorn identitet har stor betydelse både som inkluderande och exklu-

derande i det sociala medborgarskapet för de unga i DeHeishe Camp. 
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Lister (2007) talar även om tid och rum samt sociala och politiska praktiker som konstruerar 

det så kallade levda medborgarskapet, det vill säga det sociala medborgarskapet i vardagen 

som visar på hur människor förstår och skapar regler och normer, tillhörighet och delaktighet. 

Det visar också hur de socioekonomiska villkoren påverkar deras livssituation.  

Lister (1998) framhåller även att det universella medborgarskapet med en internationella 

syn på rättigheter och skyldigheter har en potential att utmana det traditionella medborgar-

skapets utestängande effekter. Vi tolkar Listers utveckling av medborgarskapsteorin som att 

det fullvärdiga sociala medborgarskapet ändå förutsätter att individen måste ges vissa rättig-

heter och ett visst utrymme av agerande för att i sin tur kunna påverka skapandet av regler och 

normer, tillhörighet och delaktighet i vardagen. 

Listers tankar om hur status och det egna agerandet påverkar det sociala medborgarskapet 

och vilka samhällsvillkor och strukturer som antingen möjliggör eller begränsar, är grunden 

för analysen av vår studie. 

 

4.2 Intersektionellt perspektiv 

Intersektionalitet betyder ”skärningspunkt” eller ”korsning” och den intersektionella analysen 

har till syfte att åskådliggöra hur olika kategorier och strukturer av makt påverkar varandra. 

Dessa strukturer och kategorier kan inte ses som avskilda från varandra utan måste ses som 

sammanvävda i en speciell kontext (Mattsson, 2010). 

Tanken om maktstrukturer är central för det intersektionella perspektivet då det förklarar 

hur de skapas och upprätthålls genom kategorisering och tanken om ”vi och de andra” 

(Mattsson, 2010). För denna studie är detta perspektiv av vikt då vi vill se om kategorier som 

kön, klass, etnicitet och nationalitet har en del i skapandet och känslan av medborgarskap och 

delaktighet i Deheishe camp. 

En central fråga i vår studie är vilka strukturer som möjliggör eller begränsar ett socialt 

medborgarskap i DeHeishe camp. Mattssons (2010) diskussion om identitetsskapande i för-

hållande till ”de andra” visar att kategorier kan påtvingas av personer med tolkningsföreträde 

och därtill begränsa en individs identitet och synen på sig själv.  

Etnicitetsbegreppet menar Mattsson (2010) är något föränderligt och ett resultat av sociala 

processer. Samhörighet baserad på etnicitet kan handla om allt från att ha språklig och kultu-

rell samhörighet, till att man har liknande ekonomiska tillgångar eller att bo i samma territori-

ella område. Framför allt handlar det om att denna samhörighet är en grund för liknande upp-

levelser kring exkludering eller inkludering i samhället. Etnicitetsbegreppet och dess innehåll 
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av exempelvis kulturell, språklig och religiös samhörighet är en länk till vilken identitet indi-

viden tillskrivs och hur man identifierar sig själv. 

För denna studie är även kön en viktig kategori och hur könet konstrueras i förbindelse 

med de andra kategorierna. Med grund i feminismen och en kritik mot densamma för att vara 

alltför homogeniserad och fokuserad på västvärldens vita, heterosexuella medelklasskvinnor, 

tar man fasta på att olika kvinnogrupper upplever varierande former av förtryck då vi lever i 

skilda former av maktstrukturer (Mattsson, 2010).  

För möjligheten till eller begränsningen av ett socialt medborgarskap kommer vi använda 

oss av Bourdieus olika klasskapital (Mattssons 2010). Bourdieu menar att klass inte bara 

grundar sig på ett ekonomiskt kapital utan också på ett kulturellt, där olika uppfattning och 

smak ställs i förhållande till olika kulturella aspekter. En annan viktig del av det kulturella 

kapitalet är individens utbildning. Socialt kapital, menar Bourdieu, är det kontaktnät vi har 

runt oss och som för oss framåt. Bourdieu lyfter också ett symboliskt kapital som visar hur vi 

i vissa sammanhang kan ha en stark position tack vare de olika kapitalen, medan de i andra 

sammanhang är betydelselösa, det vill säga det totala anseendet hos en individ (Bourdieu, 

1987;1993; 1999 i Mattsson, 2010). 

Genom att ta fasta på de olika intersektionella kategoriernas förbindelse med varandra och 

dess konstruktion inuti varandra (Mattson, 2010), tror vi oss komma närmre ett svar på frågan 

vad som möjliggör och begränsar det sociala medborgarskapet i DeHeishe camp utifrån det 

intersektionella perspektivet. 

 

4.3 Empowermentteori 

Empowerment kan betyda olika saker för olika människor och det kan också finnas många 

olika sorters empowerment, framhåller Richard Servian (1996). Den form som är bäst lämpad 

för denna studie och situationen i DeHeishe camp kallar Servian (1996:7) för empowerment 

as advocacy. Med detta menar Servian (1996) att alla människor innehar en kapacitet för att 

nå det vi önskar och behöver, men att vi ibland behöver tillhandages medel för att kunna nå 

dit. Vilka som kan tillhandahålla denna form av empowerment ser olika ut. Det kan vara poli-

tiken och organisationer, men också familj och vänner. 

För att utveckla detta vidare har vi tittat på Majorie Mayo’s (2004) förklaringar om empo-

werment i tre olika dimensioner kallade dimensions of power. Den första dimensionen består 

till största delen av det vi redan förklarat med hjälp av Servian, medan den andra dimensionen 

av makt även förklarar hur empowermentprocessen också innehåller främjande av samhällsrö-
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relser, för att utveckla individers och olika gruppers förmåga att sätta sina önskningar och 

behov överst på agendan för förändring och utveckling. På detta sätt kan individer och grup-

per öka sina ambitioner och i slutändan bli mer delaktig i utvecklingen (Mayo, 2004). 

Den tredje dimensionen av makt som Mayo (2004) beskriver innehåller inte bara de två 

föregående dimensionerna, utan innehåller även strategier för att helt utmana social ex-

kludering och begränsningar av individens empowerment. Med hjälp av dessa olika 

dimensioner av empowerment förklarar Mayo (2004) att förhållandevis maktlösa människor 

lyckats utveckla de strategier som behövs för, just för deras del, ett större deltagande i 

samhället. Den fråga Mayo (2004) ställer är dock, vilka som genom dessa dimensioner av 

makt erhåller empowerment, samt vilka som istället kan komma att bli ytterligare exklu-

derade. Frågan är också om olika intersektionella faktorer som kön, etnicitet och ålder kan 

påverka inkluderingen/exkluderingen på något sätt (Mayo, 2004). 

För vår undersökning är det viktigt att se hur människor och organisationer i DeHeishe 

camp utifrån empowermentteorin arbetar för inkludering, delaktighet och ett socialt med-

borgarskap. Att också kunna analysera det utifrån de olika dimensionerna av makt har en be-

tydelse för att se om den nivå man arbetar på i DeHeishe camp lyckas inkludera innevånarna 

utifrån intersektionella faktorer, eller om vissa grupper hamnar utanför deltagarprocessen. 

 

5. Metod och metodologiska överväganden 

Vi har valt att göra en fallstudie i DeHeishe Camp genom triangulering. En fallstudie ska 

snarast ses som ett metodologiskt angreppssätt än som en avgränsad metod, menar Jakobsson 

och Meeuwisse (2008) Med triangulering menar vi att vi använt oss av kvalitativa metoder 

såsom intervjuer, informella samtal och observationer på plats, samt dokumentanalys och 

kvantitativ enkätdata.  

 

5:1 Fallstudie 

Historiskt sett har fallstudier bland annat använts för att belysa gynnsamma åtgärdsprogram 

och lämpar sig för att besvara forskningsfrågor såsom hur och varför. Fallstudier lämpar sig 

också bra när syftet är att studera samtida samhällsfenomen i en konkret kontext (Yin, 2007). 

Därför utgör fallstudien ett lämpligt angreppssätt utifrån vår studies syfte och frågeställning.  

Bryman (2011) menar att en fallstudie betecknas av en omfattande och detaljerad materi-

alinsamling av ett enda eller ett fåtal fall, och är tänkt att möjliggöra studier av ett samtida 
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samhällsfenomen. Det valda fallet bör utmärka sig genom att antingen vara typiskt eller ex-

tremt från den representerade normen av fall, menar Jacobsson och Meeuwisse (2008). I vårt 

fall handlar det om extremfallet som avviker från normen, där socialt medborgarskap ställs på 

sin spets. 

Vid en undersökning av medborgarskap i ett flyktingläger finns det svårigheter när det 

kommer till i vilken utsträckning som resultaten kan generaliseras och jämföras med andra 

förhållanden och områden. Vi har valt att genomföra en fallstudie som innebär att vi valt ett 

specifikt område, DeHeishe camp, för att undersöka olika variabler som påverkar det sociala 

medborgarskapet. Efter denna fallstudie kan vi bara uttala oss om hur de specifika förhållan-

den som råder i just DeHeishe camp ser ut. 

Fallstudien ska snarast ses som en metodologisk modell än metod och kännetecknas av att 

metodtriangulering används (Yin, 2007). 

 

5:2 Datainsamlingstekniker 

I första hand är det forskningsområdet och syftet som styr valet av metod. Kvalitativ metod 

används för att få djupare förståelse för ett fenomen och dess kvaliteter, när man är intresserad 

av att försöka förstå människors sätt att resonera (Jacobsson & Meeuwisse, 2008). Kvantita-

tiva metoder fungerar bäst när det gäller att uppnå generella kunskaper i ett ämne och för att 

kunna se samband i större mängd material, till exempel hur många eller hur vanligt något är 

(Jacobsson & Meeuwisse, 2008; Bryman, 2008). Dessa metoder är dock är lika mycket värda 

menar Trost (2007) och kan med fördel användas i kombination med varandra, en så kallad 

metodtriangulering. (Bryman, 2008) menar att metodtriangulering kan kompensera svagheter 

i en metod med en annan, dubbelkontrollera resultat från både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar samt att skapa en bredare och djupare förståelse  

 

5:2:1 Litteratursökning 

Denna studie påbörjades med att söka efter tidigare forskning som kunde vara relevant för 

forskningsområdet. Sökningen gjorde vi genom olika databaser såsom OneSearch, Google, 

DiVA, EBSCO och Ebrary. De sökord som användes var Israel, Palestine, Apartheid, Social 

citizenship, Intersektionalitet, Socialt medborgarskap, Intersectionality, Inclusion, Citizen-

ship, Social aspects, Social integration. Det vi reflekterade över under artikelsökningarna var 

att mycket forskning gjorts kring själva konflikten i området och mindre kring individers 

uppfattning av medborgarskapet. De artiklar vi hittade om medborgarskap beskrev palestinska 
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ungdomars upplevelser av medborgarskapet inom Israel, inte ungdomars upplevelser på de 

ockuperade områdena. Vi anser ändå att vi funnit relevant material som visar på hur diskri-

minerande strukturer påverkar medborgarskapet, om forskning kring medborgarskap ur ett 

västerländskt perspektiv, om hur palestinsk minoritet uppfattar sig i Israel samt skapandet av 

ett alternativt medborgarskap. 

 

5:2:2 Observationer i DeHeishe Camp 

Vi hade en föreställning om vilka genomförandemetoder studien skulle ha, men väl på plats 

insåg vi ganska snart att vi hade ett typiskt västerländskt synsätt och därmed fick omvärdera 

såväl teoretiska utgångspunkter, metoder, samt definition av begrepp. Genom observationer 

och samtal insåg vi att begreppet medborgarskap inte hade en direktöversättning till arabiska 

(Murad Odeh, personlig kommunikation, 20130412).Vi fick då tillgång till dokumentet 

”Citizenship” som kan ses som ett icke granskat försök att definiera begreppet medborgarskap 

ur ett arabiskt perspektiv (Ramadan, Al-Assi och Odeh, 2013). Genom att använda detta be-

grepp, ”mwatana” som lyfts i dokumentet fick vi både en översättning som var mer förståelig 

för informanterna samt att de kunde ge möjlighet till mer relevanta svar för studien. Översätt-

ningen motsvarar snarare ”socialt system” än socialt medborgarskap. 

Genom våra observationer och samtal upptäckte vi att många av ungdomarna i DeHeishe 

camp blir politiskt medvetna redan i unga år. Många var villiga att berätta om sin situation 

och ville gärna att resten av världen ska få en förståelse för denna. Med anledning av detta 

fick vi göra annorlunda avgränsningar samt etiska överväganden än vad vi tänkt från början 

gällande ålder på våra informanter och respondenterna. Minnesanteckningar över observa-

tionerna och samtalen gjordes regelbundet. 

 

5:2:3 Pilotstudie 

Inför studien utformades en intervjuguide och ett enkätformulär för att testa de frågor vi for-

mulerat utifrån våra frågeställningar, för att se hur intervjupersonerna och respondenterna 

skulle förstå och besvara frågorna på ett korrekt sätt. Vi testade intervjuguiden, som innehöll 

frågor efter temana Bakgrund, Status, Praktik, Villkor och Strukturer samt Framtid. Eftersom 

intervjuerna var tänkta att hållas på engelska insåg vi efter pilotintervjun att vi i vissa fall 

skulle komma att behöva en tolk, samt att enkäterna skulle behövas översättas till arabiska. Vi 

ändrade en del formuleringar och ordval samt förtydligade vissa begrepp. Vi beslutade också 

att avvakta med ändringar av enkäten tills vi såg hur intervjuerna utvecklade sig. Även en 
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pilotenkät genomfördes och bidrog med större förståelse för hur vissa begrepp uppfattas. Både 

pilotintervjun och pilotenkäten gav oss många erfarenheter inför den riktiga undersökningen. 

Vi har lärt oss av de misstag vi gjorde gällande språkbarriärer och begreppstolkning samt den 

speciella känslan av att använda sig av tolk. Pilotenkäten utgick ifrån frivilligorganisationen 

LAYLACs verksamhetslokal och eftersom vi bedömde att våra språkliga brister i arabiska 

skulle hämma svarfrekvensen, tog vi hjälp av volontärer på LAYLAC. 

 

5:2:4 Semistrukturerade intervjuer och övrig muntlig data 

Vi har valt semistrukturerade intervjuer, som har en strukturerad ram/guide med olika teman 

att utgå ifrån. Den ger dock såväl intervjuaren och den intervjuade möjligheten att påverka 

innehållet i intervjun genom följdfrågor och svara med egna uppfattningar och synsätt, be-

skriver Bryman (2008). Fördelen med kvalitativ intervju är att få tillgång till information som 

annars kan vara svårtillgänglig. Kvale & Brinkmann (2009)menar att den också kan ge be-

kräftelser och/eller kommentarer kring data som insamlats på annat sätt. 

De semistrukturerade intervjuerna som genomförts i undersökningen är menade att ge en 

bild av hur de unga vuxna i DeHeishe camp ser och upplever sitt sociala medborgarskap. 

Tanken var också att få en bild av hur de unga vuxna i DeHeishe camp ser och resonerar kring 

medborgarskapet ur olika teman och därefter sätta samman en enkätundersökning. Utöver det 

har även samtal hållits med studenter inom socialt arbete och socialarbetare i området samt att 

observationer gjorts på plats. Dessa har i viss mån påverkat analysen. 

 

5:2:5 Operationalisering och bearbetning av intervjuerna 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide som skulle hjälpa oss att hålla fokus på de 

teman och frågor vi ville ha svar på. Vi intervjuade unga vuxna i åldern 15-25 år som bor och 

lever i DeHeishe camp för att få en bild av de skillnader och förutsättningar ett socialt med-

borgarskap har, indikationer på varför det förhåller sig så och hur delaktigheten förverkligas. 

Intervjuerna inleddes med allmän bakgrundsfakta om informanterna. Därefter följde tema-

tiserade frågor utifrån temana status, praktik, villkor och strukturer samt framtid. 

Intervjuerna transkriberades med stor noggrannhet, särskilt på grund av språkbarriärerna. 

Alla uttryck och ljud finns med även om de i vissa fall inte kunde tolkas av oss, för att få en så 

korrekt helhetsbild som möjligt. 
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Vår analysmetod av intervjuerna har inspirerats av Grounded theorys kodningssystem. 

Bryman (2008) menar att Grounded theory baseras på en induktiv metod, vilket kan få vår 

analys att framstå som pragmatisk, då vår studie har en teoretisk ansats. 

Fortsättningsvis ströks ledord och ledande meningar ströks under och kodades sedan initi-

alt. Materialet lästes igenom flera gånger för att koncentrera de olika temana genom siffer-

kodning. Enligt Bryman (2008) kallas detta fokuserad kodning. De utvunna kategorierna har 

sedan analyserats i relation till den teoretiska ramen. Vi har därefter valt att återge en rad citat 

i resultatdelen för att ge läsaren en möjlighet att själv känna in och bli en del i tolkningspro-

cessen. 

 

5:2:6 Enkätdata 

Den kvantitativa metoden i form av enkäter har vi använt för att få en bredd på materialet och 

på så sätt kunna spåra och styrka kausaliteten i våra frågeställningar. För att kunna uppnå kau-

salitet krävs god Validitet och Reliabilitet och därmed kunna definiera allmängiltiga ”lagar” 

och ge logiska förklaringar till olika företeelser för att sedan kunna dra generella slutsatser, 

menar Bryman (2008). 

Inom forskningen används ofta enkätundersökningar för att kartlägga attityder och beteen-

demönster (Bryman, 2008). Hur attityder påverkar engagemang och delaktighet i det sociala 

medborgarskapet var precis vad denna studie hade för avsikt att undersöka. 

Enkäter som metod är framförallt användbart när möjligheten att observera attityder på 

plats är svårt (Trost, 2007). Det går att ställa två olika typer av frågor i en enkätundersökning, 

slutna och öppna frågor. Vår enkät innehåller både slutna och öppna frågor, vilket i viss mån 

påverkar validiteten, men också gav oss ytterligare variabler från respondenterna själva. 

Det huvudsakliga syftet med enkätundersökningen var att ta reda på hur de unga vuxna i 

DeHeishe camp uppfattar och praktiserar sitt sociala medborgarskap, att kartlägga deras status 

och se vad som främjar eller begränsar dem i ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 

 

5:2:7 Operationalisering av enkäterna 

Frågorna i vår enkät består till största del av slutna frågor för att minimera risken för bortfall 

och felsvar. Ett par frågor var dock öppna för att ge respondenterna möjlighet till fria svar. 

Enkäten delades upp i fem olika kategorier, Bakgrund, Status, Praktik, Villkor och strukturer 

samt Framtid. Denna indelning gjordes för att underlätta för respondenterna att koppla frå-

gorna till respektive kategori. Detta underlättade även för oss, då vi på ett mer överskådligt 
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sätt kunde koppla ihop rätt grupp frågor med respektive frågeställningar och därmed få en röd 

tråd genom syfte, frågeställningar och resultat. 

För att kunna kartlägga hur de olika unga vuxna i DeHeishe camp definierar, upplever och 

praktiseras sitt sociala medborgarskap har vi inledningsvis ställt frågor kring bakgrund och 

status för att få en tydligare bild av vilka intersektionella faktorer som kan komma att påverka 

de övriga svaren. För att få en generell bild av respondenternas attityder kring status, praktik, 

villkor och strukturer samt framtid gällande det sociala medborgarskapet har vi ställt frågor 

om hur viktiga vissa frågor är i förhållande till hur de upplevs och därmed har en påverkan på 

engagemang och delaktighet. 

I analysen av enkäterna har vi i första hand använt oss av univariat analys, men i något fall 

bivariat analys. Univariat analys innebär att varje variabel analyseras var för sig. Analyserna 

presenteras i både frekvenstabeller och diagram. De bivariata analyserna presenteras i korre-

lationstabeller. 

 

5:3 Urvalsmetod och urval 

Urvalsramen bestod av boende i DeHeishe Camp. Vi hade tänkt fokusera på åldersgruppen 

18-25 år för att avgränsa studien till ett hanterbart material för en C-uppsats, men omständig-

heterna gjorde att vi fick vidga åldersgruppen till 15-25 år, då det fanns ett starkt önskemål 

från de unga i DeHeishe Camp att få delta i undersökningen. 

Som Urvalsmetod valde vi så kallat handplockat urval för intervjuerna som är en variant av 

snöbollsurvalet. Enkäterna spreds genom snöbollsurvalet. Bryman (2008) menar att denna 

form av urval har diskuterats under årens lopp och till en början setts som ett slags bekväm-

lighetsurval, men som senare har visat på framgång i de fall det varit svårt att utse en urvals-

ram. Även om den externa validiteten och generaliserbarheten inte blir lika tydlig med 

snöbollsurvalet, finns ändå fördelar såsom att hitta bra tillvägagångssätt för att söka samband, 

menar Bryman (2008). 

På grund av den språkliga barriären och för att skapa tillit har vi fått hjälp med urvalen av 

en frivilligorganisation inom socialt arbete, LAYLAC, som arbetar i DeHeishe Camp. 

 

5:4 Genomförande 

Tanken var att genomföra 8 intervjuer samt en pilotstudie, och att dela ut 100 enkäter. Före-

ståndaren och ytterligare en aktiv i LAYLAC vidarebefordrade vår förfrågan till den aktuella 

målgruppen. Intervjupersonerna har sedan själva kontaktat oss. Intervjupersonerna har haft 
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någon form av anknytning till socialt arbete i DeHeishe Camp, inte nödvändigtvis i LAY-

LAC. Efter pilotintervjun insåg vi att vi i vissa fall skulle komma att behöva en tolk, samt att 

vissa begrepp inte var rakt översättbara till arabiska. Vi fick då be om hjälp med att översätta 

vissa begrepp genom ett icke granskat dokument, som vi ändå bedömde som tillräckligt tro-

värdigt i översättningssyfte för denna studie. Vi fick också tillgång till en tolk. Intervjuerna 

genomfördes i LAYLACs lokaler. Eftersom det bedrevs mycket verksamhet i lokalerna fick 

vi inte alltid tillgång till optimala intervjumiljöer, men vi upplevde ändå att intervjupersonerna 

inte stördes av detta. Det var snarare vi som intervjuare som hade funderingar på hur det 

skulle uppfattas och kunna genomföras. 

Enkäterna översattes till arabiska och spreds med hjälp av aktiva i LAYLACs verksam-

heter ut i DeHeishe camp och återfördes sedan till oss. Vi fick dock bara in 54 av 100 enkäter, 

då många i vårt urval inte fanns i DeHeishe camp på grund av att skolorna och universiteten 

hade mitterminsprov under perioden vi var där. 

 

5:5 Metodkritik 

Både kvalitativ och kvantitativ metod har sina för- och nackdelar men de kan tillsammans 

skapa en undersökning med både hög validitet och reliabilitet. Ett av problemen vi stötte på 

under både den kvalitativ och kvantitativa undersökningen var just språkbarriären. Vi fick 

därför använda oss av en begreppsförklaring som inte är helt tillförlitlig. 

Eliasson (1995) menar att man bör inta en kritisk hållning vid i analysen av materialet. Vi 

kan till viss del kritisera vårt val av semistrukturerad intervju, då vissa av informanterna 

avvek från intervjuguiden då de såg tillfälle att föra ut sina åsikter om annat än det vi ville 

undersöka. 

Ett problem med enkätundersökningar, eller kvantitativa studier överlag är att det är inte är 

helt lätt att göra så att frågorna mäter rätt saker (Trost, 2007) 

Ännu en kritik gällande enkätundersökningen var att de flesta av volontärerna vi tog hjälp 

av var kvinnor, vilket kan ha påverkat könsfördelningen bland de svarande. Tidpunkten för 

undersökningen var också illa vald, då de flesta skolor i området hade mitterminstentamen 

och många i urvalsgruppen inte fanns på plats. Detta visste vi dock inte i förväg.  

Ett annat problem vi stötte på var att vissa frågor inte besvarades, främst av männen, vilket 

skapat en osäkerhet i resultatet. 
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5:6 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler för att så lång det är möjligt 

förhindra vetenskaplig oredighet i vår studie i allt från syfte och nytta med studien till 

reflektion över vår roll som forskare och dess påverkan på såväl studien som de individer vi 

kommit i kontakt med (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har även utgått ifrån de grundläggande 

etiska principer som Bryman (2008) lyfter och som rör frivillighet, integritet, anonymitet och 

konfidentialitet för de personer som vi har varit i kontakt med i anslutning till vår studie. 

I metod och urval har vi använt ”Sju stadier i en forskningsundersökning” (Kvale & 

Brinkmann, 2009) som utgångspunkt vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna 

för att få en bra struktur och kvalitetssäkring kring intervjuerna. Dessa stadier är även till viss 

del applicerbara när det gäller enkätundersökningen. 

På grund av kontextens känslighet valde vi att använda oss av Snöbollsurvalet vid enkä-

terna och så kallat ”handplockat urval” som kan ses som en variant på Snöbollsurvalet vid 

intervjuerna. Detta för att dels komma runt de språkliga barriärerna men också för att vinna 

förtroende med de personer som berördes i vår studie. 

Inför såväl pilotintervjun som de övriga intervjuerna och utdelningen av enkäterna har vi i 

enlighet med Bryman (2008) delat ut informationsbrev till de berörda. Under genomförandet 

av intervjuerna upptäckte vi att en av intervjupersonerna var under 18 år. Likaså när vi fick in 

enkätsvaren upptäckte vi att några informanter var under 18 år. Vi övervägde frågan om att 

använda dessa svar, men med stöd av Vetenskapsrådets forskningsetiska regler med en nedre 

åldersgräns för deltagande där minimiålder för att få medverka i en forskningsstudie utan 

målsmans samtycke är 15 år, valde vi att ta med dem i studien. (Vetenskapsrådet, 2002). 

Med tanke på kontextens känslighet hade vi, i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler, i förväg tänkt hur vi skulle skydda såväl det insamlade materialet som 

intervjupersonernas och enkätrespondenternas anonymitet.  

Under vår pilotintervju insåg vi att begreppet medborgarskap inte hade en direktöversätt-

ning till arabiska. Vi diskuterade då med föreståndaren och aktiva i frivilligorganisationen 

LAYLAC hur vi skulle hitta ett motsvarande begrepp. Vi kom då i kontakt med dokumentet 

”Citizenship” (Ramadan, Al-Assi och Odeh, 2013) som är en del av en begreppsförklarande 

ordbok ”Collective dictionary” som tagits fram av projektet Campus in Camp. Även om do-

kumentet inte är granskat och att vi håller oss källkritiska till texten, så bedömde vi ändå att 

begreppsförklaringen var användbar för våra intervjuer och enkäter 
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Vi har i vårt etiska övervägande diskuterat vilket perspektivval vi intagit som forskare och 

kommit fram till att vi ligger mycket nära det så kallade klientperspektivet. Det finns dock en 

stor risk med att använda just det perspektivet, då det är lätt att reducera individen till bara 

klientrollen, vilket är ett alldeles för snävt begrepp för att kunna se hela människan, menar 

Eliasson (1995). Vi har valt att ta fasta på underifrånperspektiv, för att ta ställning för de 

svaga parternas perspektiv, såsom flyktingar ändå generellt ses. Med svaga parter menar vi 

inte att våra informanter skulle vara svaga som individer, utan snarare uppfattar vi dem som 

mycket handlingskraftiga. Det ska snarare bara ses utifrån ett generellt synsätt, då de saknar 

formellt medborgarskap med de rättigheter och skyldigheter som då kan förväntas ingå och 

därmed innehar ett mindre maktutrymme. 

 

7. Resultat 

Resultatet av denna studie utgår från de tre olika kategorierna status, praktik samt villkor och 

strukturer. Till att börja med kommer det ges en kort beskrivning av våra observationer kring 

DeHeishe camp, detta för att beskriva med vilka glasögon man borde ser vårt resultat och vår 

analys. De teman som sedan avhandlas är hur statusen för ungdomarna ser ut, hur de ser på 

sin identitetstillhörighet, vilka strukturer som begränsar eller hjälper dem i deras vardag, hur 

ungdomarnas möjligheter till uttryck och ett aktivt liv ser ut, samt hur de ser på begreppet 

medborgarskap och vad begreppet i sig för dem själva innehåller.  

 

7:1 Observationer i DeHeishe camp 

Anything is better than this! 

Man 2 

För oss som besökare är synen av DeHeishe camp ett myller av hus som ligger på varandra i 

en brant sluttning. Trångboddheten är mycket påtaglig och möjligheten att hantera hushållsav-

fall liten. Det ligger skräp överallt. Ändå möts vi av en glädje och generositet som är utöver 

det vanliga. Vi hade förväntat oss en viss skepsis av vår närvaro, men blev istället mötta av en 

stark vilja att visa upp sin livssituation och möjlighet att försöka nå ut med sina önskemål och 

tankar. Flyktinglägret var på ett sätt homogent, men när vi väl talat med människor i lägret, 

var det uppenbart att det fanns skillnader i både levnadsvillkor, traditioner, tankar och ut-

tryckssätt. 
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Symboliskt har den enda grind mot omvärlden bevarats, medan numera murar och staket runt 

flyktinglägret tagits bort. I grinden hänger nycklar. Grinden utgör en tydlig markering om 

historien, men också om flyktingarnas vilja att bibehålla sin flyktingstatus till dess att de kan 

återvända till sina ursprungshem. En 15 meter bred gata skiljer DeHeishe camp från den nya 

staden Doha och är en tydlig skiljelinje mellan flykting och icke flykting. Den materiella 

standarden var låg och det fanns en frustration över att känna sig beroende av el och vatten 

från utomstående medan det på andra sidan gatan rådde helt andra förhållanden. 

Skotthålen i väggarna vittnade om en våldsam historia, men också om en våldsam samtid. 

Känslan som infann sig när stridsvagnarna rullade förbi på natten kan inte på något sätt 

jämföras med den oro som ungdomarna uttrycke i intervjuerna och samtalen, men kan ändå ge 

oss en viss förståelse. 

Platsen vår studie utgick ifrån, LAYLAC, var en lokal under upprustning och en verksam-

het under utveckling. Här samlades och samsades ungdomar från DeHeishe camp med vo-

lontärer från Frankrike, USA, Sverige och Danmark. Viljan att förändra framgick tydligt. 

 

7:2 Intervjuer, enkäter och samtal 

7:2:1 Status, familjetillhörighet och identitet  

7.2.1.1 Status 

…we are a small family […] and ah, we are three sisters and two brothers 

I’m oldest […] I live in a grandmothers house not in a mothers and fathers 

house [---] I grew up in her house. It’s near to my mother’s house but, yani, 

I can be responsible to myself… 

Kvinna 1 

Bland de första frågor våra informanter i undersökningen fick svara på hade kopplingar till 

hur livet rent praktiskt såg ut för dem och deras familjer. Detta för att få en bild av hur utbild-

ning, ekonomi och arbetsmöjligheter ser ut hos de boende i DeHeishe camp. 

 

I lägret är ungdomarnas utbildningsnivå i genomsnitt hög. 

Högsta avslutade studienivå Totalt antal Procent 

Grundskola 2 3,7 

Gymnasium 21 38,9 

Universitet 31 57,4 

Tabell 1 
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Däremot är möjligheten att få arbete efter studierna i sin tur låg. 

 

… for me and my father and my mother always search about where we can 

find work but there is not chance, for me especially, sometimes I go to 

Jerusalem to work … 

Man 2 

Av våra åtta intervjupersoner uttryckte sex av dem att de låg på en medelstandard vad gäller 

familjens ekonomiska tillgångar, medan två av dem kallade sig själva för fattiga. Samtliga av 

intervjupersonerna talar samtidigt om att den ekonomiska situationen generellt i DeHeishe 

camp och Palestina är dålig och måste nå en förändring. 

 

One day it’s good and one day it’s not 

Kvinna 4 

 

My family, they are poor, just my father is a worker […] Sometimes he 

work and sometimes he’s not… 

Man 4 

 

Many Palestinians financial situation, not very good […] all is lower and 

there is no opportunity for work. 

Kvinna 3 

 

7.2.1.2 Familjetillhörighet 

…they’res not a friend exactly but they’re from my generation and they have 

two work, then within the authority and in the sociation maybe in the camp 

and […] they get two income, ok why? Maybe cause his father in the 

authority… 

Man 2 
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I enkätundersökningen ställde vi frågan om vad som ansågs ha störst statushöjande effekt. Det 

fanns flera svarsmöjligheter på frågan Inget av svarsalternativen avvek markant, men högst 

rankades ändå en utbildning samt att man tillhörde ”rätt” familj. De indikatorer som rankades 

lägst var ekonomiska tillgångar och politisk engagemang.  

 

I intervjuerna framkommer det att viss familjetillhörighet ger möjligheter eller hinder till ut-

bildning, engagemang och möjligheten att uttrycka sig fritt. Samtliga åtta intervjupersoner 

säger att de med stöd från sina familjer har haft möjlighet och frihet till utbildning och att få 

engagera sig i det de vill på fritiden.  

 

…I’m like happy that my father, he forced me in the beginning […] to 

speak, but now yeah, I’m thankful for him that he helped me. 

Kvinna 4 

 

7.2.1.3 Identitetstillhörighet 

I belong to my country, to Palestine… 

Man 2 

Hos våra informanter märktes att identitetstillhörigheten är viktig. Sex stycken av de åtta in-

tervjupersonerna var tydliga med att i första hand identifiera sig som palestinier. I andra hand 

var rollen som flykting, könstillhörigheten eller den arabiska tillhörigheten det man valde att 

identifiera sig med. 

 

…I belong to the Urban Palestinian identity and I’m super proud of it… 

Kvinna 2  
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Ungdomarna talar även om vikten av och syftet med att identifiera sig som palestinier och 

flykting. På grund av ockupationen och hur livet ser ut i DeHeishe camp har statusen som 

flykting kommit att bli av essentiell betydelse för att vidmakthålla kampen för rätten att åter-

vända till sitt hemland. 

 

…If someone want to go and live outside the camp they must just introduce 

himself, I’m from DeHeishe camp and I’m a refugee and I will return. And 

that’s the important thing of our idea. 

Man 3 

 

…the special political situation that we have in the camp and, ehm, it’s 

related a lot with how we present ourselves, to protect our rights of being 

refugees and of being Palestinians… 

Man 1 

Statusen som flykting ses dock både som positiv och negativ. Samtidigt som det är viktigt att 

hävda rollen som flykting för att vidmakthålla kampen för att kunna återvända, kan statusen 

som flykting vara ett hinder, då övriga palestinska samhället ser nedvärderande på flykting-

arna. 

…we are like ochaiad in Arabic […] people, who’s just take the worst thing 

[…] the Palestinians like just laughing about us… 

Man 3 

Resultatet visar att ekonomiska tillgångar inte har så stor betydelse bland unga vuxna i 

DeHeishe camp. Snarare ser de kulturella och sociala faktorer som viktigare i flyktinglägret, 

medan dessa faktorer i vissa fall saknar betydelse utanför. 
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7:2:2 Maktstrukturers påverkan på ungdomarnas liv 

I enkäterna frågade vi vilka maktstrukturer som ungdomarna uppfattade hade störst inverkan i 

deras liv och hur. Svaren blev att det var olika politiska strukturer som hade mest negativ in-

verkan, främst den internationella. Kultur och religion uppfattade de hade en mer positiv 

inverkan. 

  

Diagram 2:1 Diagram 2:2 

 

När vi frågar våra intervjuinformanter vad som har störst betydelse för möjliggörande eller 

begränsande av dem i deras vardag är det sammanfattningsvis tre styrande krafter ungdo-

marna nämner. Vilka vi ska ta upp var och en av dem och dess påverkan på våra informanters 

vardag.  

 

7.2.2.1 Den palestinska myndighetens dualism 

I don’t think that Palestinian authority are working with us to achieve this 

dream that we have in going back 

Man 1 

Våra informanter uttrycker att den palestinska myndigheten borde vara en styrande makt som 

har samma mål och drömmar som dem själva, men att detta inte är fallet längre. 

 

…they are playing a role of the obstacles nowadays 

Man 1 

 

…now we are under two occupation. One authority Palestinian occupation 

and the Israelian […] the Palestinan authority making more problem for me 

than the Israelian, I mean, I mean in this time. 

Man 2 
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En anledning till svårigheterna med att få ett arbete och en fast och säker inkomst beskriver 

några av informanterna att det beror på just den palestinska myndigheten och inte uteslutande 

den israeliska ockupationen. 

 

My mother she work with like with authority, so not all the time they give 

salaries to them, because they say that it’s from Israelian or they don’t have 

money, but, I think that my opinion they have money but they don’t want to 

give them, cause they wan’t to take the money. 

Kvinna 4 

En av våra informanter uttrycker att de sociala problemen I DeHeishe camp har ökat, på 

grund av att ungdomar inte har arbeten att gå till. Användning av droger har enligt informan-

ten ökat och går allt längre ner i åldrarna och det är lika mycket den palestinska myndigheten 

som ockupationen som försatt dem i denna svåra situation som lett till de sociala problemen 

menar han. 

 

…the social problem in the camp is raising […] before it was a little bit but 

now it is like raising and raising because the occupation put us in this and 

what I think on the government, Palestinian government put us in this 

problem. 

Man 3 

 

7.2.2.2 Ockupationens inflytande som begränsning 

…the whole world think you are a terrorist when you are the oppressed, it’s 

just hard… 

Kvinna 2 

Den israeliska ockupationen är ständigt närvarande i vardagslivet, uttrycker samtliga intervju-

personer. De upplever att den israeliska ockupationen begränsar dem i sina möjligheter att 

studera, hitta arbete, att röra sig fritt och utöva sitt sociala medborgarskap. Ungdomarna me-

nar dessutom att den israeliska ockupationen begränsar dem genom att försöka ta över den 

palestinska identiteten och traditionerna. 

 

… the occupation is trying to steel our identity 

Kvinna 2 
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They thief our traditional thing… 

Kvinna 1 

Ockupationens begränsande makt gällande rörelsefriheten inom och utanför de palestinsk/is-

raeliska gränserna, samt möjligheten att uttrycka sig fritt om sin situation har skapat en 

frustration hos ungdomarna som känner sig instängda och tvingade till tystnad. 

 

…we can’t go because of the borders and the checkpoints. 

Kvinna 4 

 

…the Israelian, they forbidden you to do anything […] like any problems, 

like demonstrations, like eh, anything like that, just stay and be silent… 

Man 2 

Intervjupersonerna uttrycker att de ständigt måste tänka på vad de gör och hur de gör det för 

att inte utsätta sig själva eller andra i DeHeishe camp för fara. De lever under ständig oro för 

att den israeliska militären ska komma och arrestera dem. På grund av detta anser flera av 

våra informanter att de mycket tidigare än andra ungdomar måste ta ett stort ansvar för sig 

själva och hur de agerar på grund av riskerna det annars medför. Flera av intervjupersonerna 

menar att de fått växa upp tidigare på grund av ockupationens makt. 

 

…the Israeli people they come on the day, at night, to take the boys to jail. 

Man 4 

 

…I want women to have their freedom and uhm, and children to live their 

childhood without any danger, without being in danger of being shot 

anytime or wounded or anything else […] There are a lot of risks, ehm, in 

the camp for children or women and even for men. 

Kvinna 2 
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Then you are 10 years and you have to do all these important and, ehm, 

crucial issues […] even in your mentality adult when you are 10, because 

you could be arrested in that time so you have to be responsible not just 

about yourself, about others… 

Man 1 

 

…well, as a Palestinian teenager it’s just difficult for me, uhm, to live under 

Israeli occupation and under apartheid oppression […] I think I have to 

grown up a little earlier… 

Kvinna 2 

På grund av ockupationens begränsningar upplever de unga en skyldighet att upprätthålla 

traditioner och den palestinska identiteten, men de vill också förändra delar av de gamla trad-

itionerna till ett mer inkluderande samhälle. 

 

7.2.2.2 Traditionernas betydelse 

…I don’t wanna lie to myself, but yeah, we live in a muslim society and 

there are a lot of things that are prevented in islam and we can’t just cross 

them, because our reputation would be really bad… 

Kvinna 2 

Dagens traditioner i DeHeishe camp bygger på islamska värdegrunder, men också på en ge-

mensam uppbyggnad av traditioner sedan DeHeishe camp kom till 1948. De flesta invånarna 

kommer från små byar i närområdet med liknande kulturell bakgrund som fick jämkas sam-

man. De nya traditionerna bygger på ett kollektivt tänkande för att ta vara på gemenskapen i 

DeHeishe camp. 

 

…when people came here they live in the tent. So they didn’t have any a, 

uhm, things to maybe to implement to their tradition. So people learned 

from each others [...] so we have the same tradition, the same culture. 

Kvinna 1 
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I de ursprungliga byarna levde muslimer och kristna tillsammans och därför upplever de unga 

i DeHeishe camp inte någon konflikt mellan dessa religiösa grupper, även om de känner att 

avståndet ökat på grund av att inga kristna bor i DeHeishe camp. Att vara icke- religiös 

upplevde en av intervjupersonerna som en begränsning. Detta fick vi också till oss av andra 

unga genom samtal utanför intervjuerna (personlig kommunikation, 20130417). 

 

I have limitations for being a none religious… 

Man 1 

Traditionernas kollektiva tänkande begränsar dock den individuella friheten till agerande och 

uttryck. 

 

If he want to do anything out the social system here, he will ask oldest 

people here. If he would do it without asking them, they would say you are a 

bad guy. 

Man 4 (genom tolk) 

 

We should combine between our personal freedom […] and to respect the 

society itself in general and it’s env, environment, so we have this balance 

in our lives. 

Man 1 

Balansgången mellan det kollektiva traditionella tänkandet och den individuella friheten ut-

trycker många av ungdomarna som svår, då de å ena sidan vill värna den så kallade 

palestinska kulturen, samtidigt som de vill hitta ett förhållningssätt till det moderna samhället.  

Ett tydligt exempel på detta är när en av intervjupersonerna uttrycker att han hade svårt att 

bli accepterad för han tagit sig an den amerikanska hiphop kulturen. Både familjen och övriga 

samhället menade att det inte tillhörde deras kultur. Intervjupersonen fortsatte i hemlighet tills 

han fann stöd i en organisation för att kunna fortsätta utöva musiken öppet. Det var först när 

ett hiphop projekt med områdets barn genomfördes och de vuxna hörde texternas innehåll om 

ungdomarnas situation i DeHeishe camp, som musiken och uttrycksformen blev accepterad.   
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We made like a concert […] people came and they didn´t accept us, and we 

didn´t stop […] we made like a concert with children […] they write song 

about their feelings and made a concert, and people in the camp come to 

concert and when they saw what the children said and what is the songs the 

type of the music, they started to accept us. 

Man 3 

Informanterna i intervjuerna berättar att synen på kvinnan och hennes roll är något som för-

ändrats till det bättre mot hur det sett ut tidigare. Samtidigt menar samtliga informanter att den 

traditionella hållningen kring könsrollerna i DeHeishe camp fortfarande lever kvar. 

Detta är något som de alla ville ha en förändring kring, då de såg det som en begränsning i 

det sociala medborgarskapet.  

 

…they have an idea about the women that, she’s just in the world to cook 

and to clean. Not to study, not to social not to make communication to other 

people, so this is a huge limitation 

Kvinna 4 

…he want to work with gender issues here […] in the past there are, were 

no rights for the women in the camp […] but now women in the camp can 

be continue eh, her study and working after university, something like that 

and just eh, a kind of change. 

Man 4 (genom tolk) 

Samtliga intervjupersoner pratade om viljan till förändring och vikten av att vara socialt aktiv 

i samhället. Intervjupersonerna var alla på något sätt delaktiga för att få till den förändringen. 

 

Intervjupersonerna har uttryckt tre olika maktstrukturer som begränsar deras sociala med-

borgarskap. På grund av den palestinska myndigheten uttrycker de att de numera lever under 

två förtryckande ockupationer. Den israeliska ockupationen, uttrycker ungdomarna, ger dem 

överlag ett otryggare liv med mindre rörelsefrihet och en rädsla för att arresteras. Det har gjort 

att de får växa upp tidigare och därmed förlorar en del av sin barndom. Slutligen har ung-

domarna en tvetydig bild av traditionernas betydelse för dem. De ser både hur viktiga tradi-

tionerna och deras kultur är för att kunna behålla sin palestinska identitet, samtidigt som vissa 

gamla traditioner medför hinder i det sociala medborgarskapet för vissa individer och grupper 

i flyktinglägret. Samtliga intervjupersoner talade om viljan till förändring och vikten av att 
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vara socialt aktiv i samhället. Intervjupersonerna var alla på något sätt delaktiga för att få till 

den förändringen. 

 

7:2:4 Vi deltar och är delaktiga 

I’m part of three organizations in the camp, hehe 

Man 3 

Trots de begränsningar som ockupationen, den politiska styrningen och traditionerna medför 

försöker de unga i stor utsträckning vara aktiva och delaktiga i samhället, både på mycket 

lokal nivå, men också i större sammanhang. Flera av intervjupersonerna har uttryckt att del-

aktighet är en förutsättning för förändring och i Deheishe camp bedrivs olika sociala verk-

samheter. 

 

7.2.4.1 Deltagande 

Through sustainability, participation and knowledge […] through these 

three things we can make whatever we want. 

Kvinna 1 

I första hand är många av verksamheterna i lägret riktade till barn och ungdomar, men i 

ökande grad riktade till kvinnor, då det finns en önskan om att fler kvinnor ska delta och bli 

delaktiga i samhället och dess olika frågor. De olika aktiviteterna handlar bland annat om se-

minariegrupper, sommarläger för barn, konst, musik, dans, idrott och livsstilskurser. Det finns 

också mer djupgående diskussionsgrupper som avhandlar medborgarskap, rättigheter, skyl-

digheter, könsroller med mera. 

 

…I’m proud to be a woman in this, eeh, society and also I’m proud that I’m 

working for other women that they can’t speak about themselves, and they 

can’t speak about their voice and what they want… 

Kvinna 4 

 

He is kind of leader in this summer camps, and he was part of the project 

[…] teach the kids about works by their hand… 

Man 4 (genom tolk) 
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Att vara aktiv såg vissa av informanterna som kopplat till skyldigheter. Genom att vara aktiv 

visar man sitt stöd för hela samhället och gör man inte detta kommer resten av personerna i 

lägret ställa sig frågande till individens engagemang för den gemenasamma saken. I samband 

med diskussionen om skyldigheter menar en annan informant att detta ger speciella möjlig-

heter att bära fram önskemål och budskap, samt möjligheten till att få uttrycka sig.  

 

…the society also through that (participation) creates like kind of 

responsibility […] each one are responsible and participating in the society, 

if a group of people decide to not participate they will be extended from the 

society and they will be put, the society will put a question mark on them. 

Man 1 

 

It’s my responsibility to do activities for the women or to do activities for 

children or even to speak with people to tell them about our life in the camp, 

our problems or the difficulties that we face… 

Kvinna 4 

 

And to be responsible gives you a special place to speak in front of the 

people and to loud your voice and to decide something in your society… 

Man 2 

 

7.2.4.2 Uttryckens olika gestalter och forum 

I do it first to express my feelings and second to show the truth and reality 

Kvinna 2 

Våra informanter både i enkäten och intervjuerna har olika avsikter med att uttrycka sig och 

uttryckssätten skiljer sig emellan individerna. Förutom allmänna känsloyttringar handlar deras 

vilja att kunna uttrycka sig fritt framförallt om att få till en förändring i DeHeishe camp och 

Palestina. 

I vissa fall använder de sig av de traditionella uttryckssätt som funnits i lägret sen tidigare, 

exempelvis dans och hantverk, men ungdomarna har också funnit nya sätt att uttrycka sig 

genom att göra videoklipp eller för dem nya uttrycksformer inom musiken. 
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Diagram 3 

Frågan om uttrycksformer innefattade flersvarsalternativ. Ovan visas de svar som ung-

domarna använder ofta eller hela tiden. 

 

I can express myself by participate in many social activities in my life, in 

my camp, in my work, and in my university […] to request my right, and 

what I need from my society, from my family and everyone. 

Kvinna 3 

Flera av ungdomarna vi intervjuade menade att de rum och forum man kunde yttra sig i var 

mycket begränsade. Begränsade till hemmet, LAYLAC centret eller i vissa fall i demonstra-

tioner. 

 

If you go to the university […] I can’t speak with anyone any person that I 

want but […] so it’s not place where you can express yourself. Maybe I can 

choose the house, my house […] it’s the first place before the center, cause I 

have my family and I can express myself in my house 

Kvinna 4 

 

I use to express myself in the demonstration just in the demonstration and 

here in the centerroom when we meet people from other country. Just in two 

ways […] if I have a new thing to express myself it would be good for me, 

not just in the demonstration or in the center maybe in another place where 

they can here you 

Man 2 
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7.2.4.3 Den politiska närvaron 

Informanterna uttryckte att politiken ständigt är närvarande i vardagslivets aktiviteter, vare sig 

man ansåg sig vara politiskt aktiv eller inte. På grund av den situation de lever i menar ung-

domarna att det inte finns någon skillnad mellan sociala aktiviteter och politiska aktiviteter. 

 

They are the same (political and social activities) […] I’m political every 

time I’m in the camp work with people, speak with people. 

Kvinna 1 

 

…The politics is in our blood, even if I’m when […] we make activities for 

the children, we speak about politics but not in direct way. 

Kvinna 4 

I resultatet kan ses att ungdomarna anser det viktigt att delta och vara aktiv, för att uppnå ett 

socialt medborgarskap. De använder olika former och uttryck i den mån de finner det möjligt. 

De uttrycker dock att forumen är begränsade samt att de ständigt söker nya. Det sker vanligen 

inom ramen för vad som är accepterat kulturellt och socialt, men gränserna tänjs ständigt. 

 

7:2:5 Synen på Medborgarskap 

Utifrån både intervjuerna och enkäterna såg vi att medborgarskapet uppfattades och definiera-

des på olika sätt. Kvinnorna hade ett positivare uttryck kring medborgarskapet och såg i högre 

grad positivt på den definition som vi har valt att anta i denna studie. Männen däremot var 

mer negativt inställda till medborgarskapet som begrepp och använde sig istället hellre av det 

arabiska begreppet mwatana eller som vi valt att översätta det till – socialt system.  

 

7.2.5.1 Definition och betydelse kontra verklighet 

I don’t know! I don’t know this citizenship! 

Man 3 

När männen i intervjuerna talar om medborgarskap utifrån Marshalls idealtyp, överensstämde 

detta inte alls med deras upplevda medborgarskap. Definitionen av begreppet i sig skapade ett 

visst motstånd hos dem.  
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I define it as a tool to control people from the government. [---] The 

Palestinian authority take this definition and they just throw it on the table 

and they ask us to apply it on our life and to be citizens, but we are not 

citizens in the standard definition… 

Man 1 

 

…Like not here in our land […] we are not citizens here… 

Man 4 (genom tolk) 

 

…I define this to […] to educate the people to all the dangerous of this word 

citizenship… 

Man 2 

På frågan vad medborgarskap betydde för dem var det tre av männen som svarade så uteslu-

tande som – ingenting.  

 

It doesn’t mean anything for me. 

Man 1 

 

It didn’t mean for me anything, I don’t know what it mean… 

Man 3 

Kvinnorna pratar istället om medborgarskapet i positivare termer, kring vad det betyder för 

dem och hur de definierar ordet, utan att fokusera på vilket begrepp som egentligen borde 

användas. Ett par av intervjuerna ger dock inget svar på om kvinnorna anser sig uppleva den 

form av medborgarskap de definierar. 

 

I want to define citizenship, freedom, free state with a freedom people. 

Kvinna 1 

 

Citizenship, it means that every citizen, every person that is living anywhere 

has the right to, uhm, express their feeling […] And every person has a right 

to […] be active and every voice […] must be heard 

Kvinna 2 
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De andra två kvinnorna uttryckte dock på ett tydligt sätt att det medborgarskapet betydde för 

dem och definitionen av begreppet inte stämde överens med verkligheten, då detta snarare 

representerade det de önskade uppnå. 

 

The citizenship it mean to live here in Palestine […] to do everything that I 

need without limitation, without occupation, without check to go to 

Jerusalem[…]to be responsible for my society and to take my right from my 

society. [---] How would I define citizenship […] to live here, and to have a 

Palestinian identity too… 

Kvinna 3 

 

…Citizenship is something important […] it’s telling other people who you 

are. [---] Person, that he live in a country, and there is government that they 

rule the country, ehm, under structures. And the person that they live in this 

country he have all the rights to do whatever he want and to travel and to 

live free. 

Kvinna 4 

I enkäten ställde vi frågan om ungdomarna i DeHeishe camp upplevde sig som medborgare. 

Svaren blev följande: 

 

Diagram 4 

 

7.2.5.2 Medborgarskap eller socialt system? 

…people really connect with each other and that’s good and that means that 

they will have one voice… 

Kvinna 2 

Som tidigare nämnts har vi i personlig kommunikation med Murad Odeh, socialarbetare, 

kommit fram till en översättning av begreppet medborgarskap som stämmer bättre överens 
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med den palestinska kontexten och det arabiska ordet mwatana, nämligen socialt system. I 

intervjuerna fick våra informanter förklara vad socialt system var för dem.   

 

Our social system is our protection. And, ehm, it’s also the tool […] of 

sustaining our life as Palestinians 

Man 1 

 

My attitudes and my personality that is mine by social system, if I live in 

bad social system, I will, I will be a bad person. 

Kvinna 3 

 

Just the relationships between people 

Man 3 

I enkäten frågade vi efter de fem främsta faktorerna som ungdomarna förknippade med med-

borgarskap, socialt system och mwatana. I vissa delar är svaren identiska mellan de 

faktorerna, andra skiljer sig åt. 

Medborgarskap Kvinnor 

(35st) 

Män 

(13st) 

Totalt 

(48st) 

 

Socialt system Kvinnor 

(38st) 

Män 

(14st) 

Totalt 

(52st) 
Mänskliga rättigheter 25 6 31 Mänskliga rättigheter 17 6 23 

Jämlikhet 21 6 27 Jämlikhet 18 6 24 

Makt 10 1 11 Makt 12 5 17 

Hållbarhet 0 1 1 Hållbarhet 3 1 4 

Utveckling 7 4 11 Utveckling 5 3 8 

Begränsningar 1 3 4 Begränsningar 4 2 6 

Yttrandefrihet 17 3 20 Yttrandefrihet 10 3 14 

Skydd 1 4 5 Skydd 8 6 13 

Skyldigheter 4 5 9 Skyldigheter 8 6 14 

Bekvämligheter 7 3 10 Bekvämligheter 6 2 8 

Inkludering 0 1 1 Inkludering 3 1 4 

Fri stat 12 1 13 Fri stat 13 0 13 

Rörelsefrihet 9 4 13 Rörelsefrihet 11 2 13 

Kontroll 1 3 4 Kontroll 4 4 8 

Sociala rättigheter 12 4 16 Sociala rättigheter 9 4 13 

Socialt nätverk 6 0 6 Socialt nätverk 5 2 7 

Umgängesfrihet 8 3 11 Umgängesfrihet 7 3 10 

Exkludering 0 1 1 Exkludering 3 2 5 

Myndighet 0 1 1 Myndighet 3 1 4 

Regler 0 1 1 Regler 4 2 6 

Privatliv 11 3 14 Privatliv 11 4 15 

Förtryck 1 2 3 Förtryck 4 1 5 

Rättvisa 21 5 26 Rättvisa 20 6 26 

Tabell 2:1 Tabell 2:2 
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Även i intervjuerna var det några av informanterna som gav snarlika svar på frågan vad soci-

alt system var för dem som på frågan om vad medborgarskap var för dem. Men även här 

fanns skillnaden mellan kvinnor och män, då fler av kvinnorna gav liknande beskrivningar 

mellan medborgarskap och socialt system, medan männen uttryckte att det sociala systemet 

var det rätta för Palestina och medborgarskap var det inte.  

 

…links to citizenship […] When the people feel freedom, comfortable, 

when they like in a state, they are citizenship. And they are a social system 

in the state… 

Kvinna 1 

 

I believe about the social system where the people make the rules and they 

make the things better than authority rules or citizenship. 

Man 2 

 

Yeah, we have the social system. 

Man 1 

7.2.5.3 Rättigheter och skyldigheter, en grundpelare.  

All the people in the camp […] they are responsible about the social 

problems. [---] not just the manager of the camp, me, and all of the people 

in the camp are responsible of the social problems… 

Man 3 

Vi kan se i flera citat ovan att orden rättigheter och skyldigheter nämns i samband med defi-

nitionen av medborgarskap, vare sig man kallar det medborgarskap, socialt system eller 

mwatana. 

 

As humans we have rights and we have responsibilities and duties, so uhm, 

it’s important to have our rights and but the same time we should, uhm, do 

our responsibilities, so that, that is also something to do with equality… 

Kvinna 2 

 

The citizenship will have the right […] and duty… 

Man 2 
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Vare sig informanterna upplever ett socialt medborgarskap eller inte, godkänner begreppet 

medborgarskap eller inte, visar Intervjupersonernas utsagor enigt att rättigheter och skyldig-

heter är en förutsättning i skapandet av socialt medborgarskap, i vilken form och i vilket ut-

tryck det än visar sig. 

 

Resultatet visar att medborgarskapet ses både positivt och negativt. Skillnaderna var att 

männen har en mer negativ syn på själva begreppet och kvinnorna en mer positiv. De som inte 

ville erkänna begreppet talade istället om socialt system eller mwatana, som det de upplever 

sig ha i DeHeishe camp. Resultatet visar ändå att det finns många likheter mellan de olika be-

greppen och synen på dessa, medan i andra fall kan de ses som motsägelsefulla i jämförelse 

med vad som uttryckts av intervjupersonerna och av enkätrespondenterna. Vare sig intervju-

personerna upplever ett socialt medborgarskap, godkänner begreppet medborgarskap eller 

inte, visar intervjupersonernas utsagor enigt att rättigheter och skyldigheter är en förutsättning 

i skapandet av socialt medborgarskap, i vilken form och uttryck det än visar sig.  

 

7.2.6 Vägen ut 

…this is your job to send this message to our world and what is the 

Palestinian, how they think, what they doing […] we live under occupation 

but we can speak, we can accept other people […] and we can make 

relationships with them, and I do that in my life. Ok? And thank you and 

welcome to my country. 

Man 2 

Trots de svårigheter ungdomarna beskrivit ser de flesta av dem positivt på framtiden och sin 

möjlighet till att få återvända och erhålla ett Palestinskt medborgarskap. De har alla beskrivit 

olika vägar dit och olika medel för att nå målet. 

 

…really I want to finish my studies, because if I finish, that is our weapon 

here in the camp and against the occupation 

Kvinna 4 

 

I can practice it […] with around me, to pursue the net, and then they can 

pursuit another… 

Kvinna 3 
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Flera intervjupersoner uttrycker att trots skapandet av ett större socialt nätverk utanför flyk-

tinglägret, möts dessa kontakter med skepsis av många invånare i DeHeishe camp. 

 

Sometimes people refused us here, not just in the rap […] sometimes they 

see the foreigners with us and they thought they are Jewish or they are 

israelian people… 

Man 3 

Alla åtta informanter uttrycker dock en öppenhet för att leva tillsammans, israeler och pales-

tinier, under fredliga former. Men de är också noga med att klargöra önskan om att det ska 

vara under ett palestinskt medborgarskap och en palestinsk stat. Medvetenheten om att detta 

inte är möjligt, åtminstone i nuläget, går dock inte att missa i ungdomarnas yttranden. 

 

…I respect all the religions, I respect all the people. […] I will give them the 

nationality for Palestinian, and come and live with me […] But there are a 

discrimination in the Israelian country, Israelian government, […] I, I don’t 

know why, they just want all Palestine and they don’t want us, you know? 

It’s like a really discrimination. 

Man 3 

 

Trots den svåra situation ungdomarna befinner sig i ser de ändå positivt på framtiden och vad 

de kan göra för sig själva och invånarna i DeHeishe camp. Samtidigt som de talar om det för-

tryck de lever under, visar de oss hur välkommet det är att leva tillsammans i vad de kallar 

Palestina. 
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8. Analys 

För att kunna förstå de resultat som framkommit i samband med vår studie kommer de att 

analyseras utifrån de tre teoretiska spåren medborgarskap, intersektionalitet och empower-

ment, samt med hjälp av den tidigare redovisade forskningen. Upplägget utgår ifrån våra frå-

geställningar, hur de unga vuxna upplever och tänker kring medborgarskapet, vilka makt-

strukturer som påverkar medborgarskapet, samt vilka effekterna blir av ett begränsat socialt 

medborgarskap. Vi kommer redogöra för dem var och en för att på så sätt tydliggöra behåll-

ningen av studien.  

 

8:1 Upplevelsen av och tankar kring det formella och det reella sociala 

medborgarskapet. 

I detta stycke kommer vi att analysera socialt medborgarskap utifrån vår definition av de olika 

teoretiska idéerna kring begreppet. 

I den inledande diskussionen kring medborgarskap blev det omgående tydligt att de-

finitionen och synen på medborgarskapet skiljde sig mellan ungdomarna, samt att ordet inte 

fanns direkt översättbart till arabiska. Både intervjupersonerna och enkätrespondenterna lyfte 

fram begreppet mwatana, som snarare går att översätta till socialt system, som den definition 

de kände sig mer hemma med. Ett begrepp som också Pinson (2008) lyfter där känslan av till-

hörighet till ett visst geografiskt område och identitet är centralt.  

En gemensam nämnare för merparten av intervjupersonerna var att de lyfte identiteten som 

palestinier som mycket viktig när status diskuterades. I det sociala medborgaskapet, enligt 

Marshall (1950) är status kopplat till produktion, reproduktion och krigskonsekvenser. I andra 

ordalag arbete, familjestrukturer och samhällsuppbyggnad. Intervjupersonerna talar om dessa 

faktorer men i andra termer, då Marshalls sociala medborgarskap är knutet till ett nationellt 

medborgarskap, vilket dessa ungdomar saknar. Bottomore (1987) menar att det medborgar-

skap som Marshall talar om, snarare borde ses som mänskliga rättigheter och talar istället om 

den reella tillgången på socialt medborgarskap, där synen på status kan se annorlunda ut bero-

ende på sammanhanget. I resultatet kan ses att ungdomarna förknippar status med utbildning, 

familjetillhörighet och identitet (Tabell 1 & Diagram 1), snarare än med arbete och ekono-

miska tillgångar. Detta kan kopplas till Bottomores diskussion om den reella tillgången till det 

sociala medborgarskapet. Här ser vi i resultatet att statusen familjetillhörighet både är kopplad 

till identiteten som palestinier men också till möjligheten till utbildning och framförallt arbete. 
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För att återgå till synen på socialt medborgarskap framgår det i resultatet att både intervju-

personerna och enkätrespondenterna är splittrade i synen på Marshalls idealtyp av medborgar-

skapet. Flertalet, främst männen (Diagram 4), uttryckte att de inte kunde identifiera sig med 

Marshalls idealtyp, då de saknar formellt medborgarskap. Lister (1998) menar att Marshalls 

teori förutsätter en välfärdsstat som både sörjer och tillhandahåller rättigheter och skyldigheter 

utifrån normer från en annan tid. Lister (2003) talar snarare om medborgarskapet som en in-

teraktion mellan status och agerande genom deltagande och delaktighet, det önskvärda sociala 

medborgarskapet. Samtidigt menade intervjupersonerna och enkätrespondenterna att om de 

fick definiera socialt medborgarskap utifrån det arabiska begreppet mwatana, socialt system 

(Tabell 2:1 & 2:2), som i diskussion med flera av intervjupersonerna kan liknas vid Listers 

definition av socialt medborgarskap, kan de se sig som medborgare i ett universellt perspek-

tiv. Precis som Pinsons (2008) informanter uttryckte den känslomässiga motsättningen till 

medborgarskapet, ses liknande uttryck bland ungdomarna i DeHeishe camp. Enligt resultatet 

kan sägas att det medborgarskap intervjupersonerna och enkätrespondenterna eftersträvar sna-

rare är en dualistisk bild av medborgarskapet. Å ena sidan vill de ha en palestinsk stat med ett 

palestinskt medborgarskap, å andra sidan menade flera av intervjupersonerna att de ville se ett 

universellt medborgarskap byggt på delaktighet och agerande där den reella tillgången på so-

ciala rättigheter ska styra det sociala medborgarskapet. Framförallt kvinnorna förklarar det 

sociala medborgarskapet med fokus på sociala rättigheter utifrån en önskan om hur de vill att 

det ska vara. Männen associerar socialt medborgarskap i högre grad med regler, makt och 

förtryck, som något de upplever, med inte vill ha trots att de vill ha någon form av medbor-

garskap.  

Pettersson (2008) menar att om individer eller grupper upplever sig exkluderade från sam-

hället med bristande substantiella rättigheter finns risk att individer eller grupper tar avstånd 

från det samhälle de lever i och skapar en ny identitet. I denna studie syns tydligt att bilden av 

det sociala medborgarskapet är splittrad och att det i sin tur också bidrar till en splittrad iden-

titet mellan rollen som palestinier och flykting. Identiteten som flykting har blivit överordnad 

identiteten som palestinier, då längtan att återvända till sitt ursprung är stark, men i det pales-

tinska samhället kallas de för ochaiad, de som tar skit, och som inte väljer att utvecklas till-

sammans med övriga palestinier och den palestinska myndigheten på de ockuperade områ-

dena. Att flyktingarna hellre väljer bort möjligheten att bilda en palestinsk stat på de ockupe-

rade områdena till förmån att få återvända till sina ursprungsbyar inom det israeliska 

territoriet.  
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Trots att det finns en kluvenhet hos unga vuxna i DeHeishe camp till begreppet socialt 

medborgarskap samt användandet av begreppet socialt system, mwatana, kan vi ändå se att 

den syn på socialt medborgarskap som Lister (2003, 2007) lyfter och som vi kallar det 

önskvärda är det som praktiseras och är överförbart i DeHeishe camp. Däremot är det i vissa 

fall den idealtypiska bilden av socialt medborgarskap, som framförallt männen förhåller sig 

till när de talar om begreppet, som därmed inte är eftersträvansvärt. 

 

8:2 Maktstrukturernas inverkan på det sociala medborgarskapet 

I detta avsnitt kommer vi att behandla intersektionalitet och de maktstrukturer som återspeglas 

i resultatet. 

Lister (1998) menar att Marshalls teori kring medborgarskapet bygger på manliga normer 

och inte borde baseras på kvinnors likhet eller skillnader med män, utan på gender-inclusive 

citizenship. Det handlar om att medborgarskapet borde bygga på medborgarens sociala skyl-

dighet genom sitt agerande och sin delaktighet. Flera av intervjupersonerna talade om kön 

som en maktstruktur, där kvinnans roll behövde stärkas. I DeHeishe camp sker kvinnors age-

rande ofta på de privata och inofficiella arenorna och får därmed inte samma status. Lister 

(2003) lyfter den differentierade problematiken kring status, arenor och normer och menar att 

genom gender-inclusive citizenship skapas en bredare bas för normen gällande socialt med-

borgarskap. En officiell arena som kvinnorna blivit mer jämställda med männen var inom 

utbildning, framhöll flera intervjupersoner. Utbildning var också den faktor som hade störst 

statushöjande effekt enligt enkätsvaren. 

Mattsson (2010) talar om att maktstrukturer skapas och upprätthålls genom kategorisering 

och tanken om ”vi och de andra”. När man i DeHeishe camp talar om de andra är det i första 

hand israeler och ockupationen som menas. Det finns dock andra maktstrukturen som spelar i 

skapandet av ett socialt medborgarskap i DeHeishe camp, såsom främst kön, ålder kultur och 

familjetillhörighet. Mycket av detta är kopplat till traditioner och önskan att behålla sin iden-

titet som palestinier. Intervjupersonerna uttryckte oro för att släppa på traditionerna i rädsla 

för att förlora sin identitet, samtidigt som de ser ett behov av att förändra maktstrukturerna, 

både för det sociala medborgarskapet i DeHeishe camp, men också för att stärka sin roll inter-

nationellt för att kunna återvända till sitt ursprungsland. 

I förhållande till ockupationen blir etnicitet ett viktigt begrepp då känslan av vi och de 

andra blir central (Mattsson 2010), i detta fall mellan palestinier och israeler. När vi talar om 

kön som en intersektionell faktor är det snarare traditioner som blir den maktstruktur som 
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begränsar eller möjliggör det sociala medborgarskapet i DeHeishe camp. Flera av intervjuper-

sonerna lyfte just vikten av att arbeta med kvinnans roll och delaktighet i samhället.  

Som resultatet visar har inte ekonomiska tillgångar så stort inflytande på det sociala 

medborgarskapet för invånarna i DeHeishe camp. Istället ser vi att det är de kulturella och 

sociala faktorerna som intervjupersonerna ser som betydelsefulla. I intersektionell betydelse 

kan klass ur ett ekonomiskt perspektiv därför ses som en överflödig faktor i denna studie. Vi 

vill därför lyfta Bourdieus tankar om klasskapital som lyfter andra värden än bara de 

ekonomiska. Bourdieu talar om olika klasskapital och ett av dessa är det kulturella kapitalet. 

Han menar att kulturella intressen som skiljer sig från rådande norm, kan leda till exkludering. 

En av intervjupersonerna lyfte problematiken kopplat till traditioner när han och några andra 

ungdomar anammade den amerikanska Hiphop-kulturen och detta inte ansågs tillhöra den 

palestinska kulturen, men när texterna uppmärksammades och att de visade att de handlade 

om den palestinska frågan, kunde det accepteras.  

En annan aspekt med det kulturella kapitalet är komplexiteten i att ingå i normen men 

samtidigt vilja förändra normen. Som tidigare nämnts lyfter flera av intervjupersonerna kvin-

nans roll i samhället och menar att mycket i såväl den palestinska kulturen som traditionerna i 

DeHeishe camp behöver förändras för att stärka kvinnans kulturella och sociala kapital. Å 

andra sidan bedriver flera av de kvinnliga intervjupersonerna verksamhet för kvinnor som 

avser att återuppta gamla traditioner förknippade med klassiska könsrollsuppdelningar. Ett 

område där kvinnans kulturella kapital har stärkts är inom utbildningsområdet. Två av inter-

vjupersonerna berättade att de upplevde att det fanns en större acceptans för att kvinnan intar 

en större roll på den offentliga arenan, och de tryckte på att de hade fullt stöd från familjen. 

Det sociala kapitalet är det sociala nätverk vi har tillgång till. Ett starkt socialt kapital kan 

betyda att vi har viktiga kontakter som kan föra oss framåt i olika sammanhang, exempelvis 

på arbetsmarknaden (Mattsson, 2010). I DeHeishe camp där möjligheten till arbete är starkt 

begränsat på grund av ockupationen, har det byggts upp kontaktnät utanför flyktinglägret och 

de ockuperade områdena, för att öka möjligheten till förändring och utveckling. Trots ett stort 

nätverk i hela världen har deras sociala kapital begränsningar beroende på ur vilkas ögon det 

ses. En av intervjupersonerna sågs med misstänksamhet av många invånare i DeHeishe camp 

då denne öppet visade sig umgås med västerlänningar. Här hade alltså det sociala kapitalet 

inte det värde som intervjupersonen hade förväntat, då denne såg kontaktnätet som ett medel 

mot ockupationen. 
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Bourdieus fjärde kapital, det symboliska, visar hur de olika kapitalen är kontextbundna, 

och i DeHeishe kan exempelvis det sociala kapitalet både fungera hindrande och möjliggör-

ande beroende på i vilken kontext man talar om det. Vi ser att det kulturella och sociala 

kapitalet har stor betydelse i flyktinglägret, men att de inte ses som lika statushöjande utanför 

lägrets gränser. Ett exempel är statusen som flykting som är en del av identiteten i 

flyktinglägret men som saknar betydelse utanför och i vissa fall kan fungera som hindrande. 

Enligt både intervjupersonerna och enkätrespondenterna ser de ockupationen och den pa-

lestinska myndigheten de mest påverkande maktstrukturerna i begränsande mening. De los 

Reyes (2006) talar om att myndigheter kan på ett diskriminerande sätt förvandla bilden av en 

grupp till att ses inneha ett riskbeteende. Detta lyfter också Peled (2007) som menar att pales-

tinier under 2000-talet ytterligare har blivit exkluderade med hänvisning till Israels nationella 

säkerhet. Intervjupersonerna berättade att de upplever sig utpekade som terrorister, att de 

ständigt känner sig övervakade och saknar rörelsefrihet. De los Reyes (2006) hävdar att om en 

myndighet eller stat utpekar människors olikheter i redan fastställda egenskaper, är det en 

strukturell diskriminering. Intervjupersonerna uttryckte att de känner sig tvingade till tystnad, 

och bara genom att vara palestinier upplever de sig diskriminerade. De menade också att de 

känner sig diskriminreade gentemot den palestinska myndigheten, då de menade att den inte 

arbetar för deras situation som flyktingar, utan för övriga palestinier på de ockuperade områ-

dena. Samtidigt skapar de själva en strukturell diskriminering genom att lyfta identiteten som 

flykting över identiteten som palestinier. En form av enklavering, menar Pettersson (2008), 

för att stärka den egna identiteten och skapa ett socialt medborgarskap i DeHeishe camp. 

Pettersson (2008) fortsätter med att i sin studie visa att hennes informanter uttrycker en 

svag tillit till samhället och på samma sätt kan vi i denna studie se att både intervjupersonerna 

och enkätrespondenterna har en stor skepsis till all politisk styrning, men främst den internat-

ionella (Diagram 2:1 & 2:2). Männen har en mer kritisk hållning till den politiska styrningen 

än kvinnorna och vi kan bara spekulera i om detta har ett samband med att de manliga inter-

vjupersonerna uttryckt en stark oro över att bli hämtade av den israeliska militären. 

 

Avslutningsvis kan sägas att den israeliska ockupationen och den palestinska myndigheten är 

de främsta maktstrukturerna som påverkar unga vuxna i DeHeishe camp. Vi kan även se att 

kulturella och sociala strukturer påverkar och genom att lyfta det intersektionella perspektivet 

blottades strävan att förändra kvinnans roll som ett led i att uppnå ett gender-inclusive-

citizenship, det önskvärda sociala medborgarskapet. 
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8:3 Effekterna av ett bristande formellt socialt medborgarskap 

Intervjupersonerna menar att den inkluderande kraften bygger på den egna förmågan att 

agera, för möjligheten till ett fullvärdigt socialt medborgarskap. De menar att de inte har nå-

gon myndighet att förlita sig på och därför blir frivilligorganisationerna en stor del i skapandet 

av ett alternativt socialt medborgarskap. Servian (1996) menar att den inneboende kapaciteten 

hos individen behöver tillhandages empowerment för att kunna nå sina mål. 

I resultatet framkom att frivilligorganisationen LAYLAC har stor betydelse för 

ungdomarnas möjlighet till uttryck, deltagande och delaktighet. Både LAYLACs 

verksamhetsidé och i resultatet visades att tanken med verksamheten inte bara var att stärka 

de deltagande ungdomarna, utan att ungdomarna i sig uppmuntras att öka delaktigheten hos 

övriga ungdomar i DeHeishe camp. Samtliga intervjupersoner menade att det bara var inom 

frivilligorganisationerna, särskilt LAYLAC som de kunde uttrycka sig fritt, förutom i den 

egna familjen. På grund av bristande förtroende gentemot den lokala, nationella och 

internationella politiken, menar intervjupersonerna och enkätrespondenterna att de måste ta 

saken i egna händer om de vill få till någon form av förändring. De menade också att för att få 

till förändringar kräver det delaktighet. 

En av intervjupersonerna menar att de sociala problemen ökat i området och att det är ock-

upationen och den palestinska myndigheten som är orsaken. Det kopplar intervjupersonen till 

att ungdomarna känner sig uppgivna på grund av den höga arbetslösheten och känslan av att 

vara exkluderade från samhället i övrigt. Här talar Pettersson (2008) om risken med enklave-

ring, som tidigare nämnts, som en av effekterna av ett upplevt utanförskap. 

Flera intervjupersoner menade också att många invånare i DeHeishe camp har blivit själ-

viska som ett resultat av ockupationen. De är tvungna att tänka mer på att lösa sina personliga 

grundläggande problem, istället för att lösa de kollektiva problemen. För att motverka dessa 

sociala dilemman talade flera av intervjupersonerna om vikten att organisera sig för att åstad-

komma delaktighet, utveckling och förändring. Detta lyfter Mayo (2004) när hon talar om den 

andra dimensionen av empowerment. Hon menar att det finns en problematik i empower-

mentprocesser på lokal samhällsnivå, som medför risker att vissa individer eller grupper skaf-

far sig alltmer makt och att andra blir ytterligare marginaliserade och exkluderade. Detta me-

nar samtliga intervjupersoner att de försöker motverka genom att försöka underlätta delta-

gande och delaktighet. På det sättet försöker intervjupersonerna på olika sätt och tillsammans 

med frivilligorganisationer, såsom LAYLAC uppnå det som Mayo (2004) kallar den tredje 

dimensionen av empowerment, att helt och hållet tackla det sociala utanförskapet. 
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Intervjupersonerna talar om att hitta olika arenor att agera på för att öka delaktigheten, 

oavsett vilken status i det sociala sammanhanget individen har. Lister (2003) hävdar att när 

universalism och differentiering interagerar kan det ge en bredare bas för normen av det soci-

ala medborgarskapet och på så sätt minska exkludering. Lister (2003) menar att de olika are-

norna, den offentliga och den privata måste bli mer könsneutrala för att individer och grupper 

genom empowerment ska kunna minska sitt utanförskap. Mayo (2004) talar om kön och ålder 

som påverkande intersektionella faktorer i empowermentprocessen. Kopplat till detta kan man 

se att samtliga intervjupersoner i denna studie lyfte behovet av att hitta arenor och former för 

delaktighet, främst för kvinnor och barn, för att uppnå ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 

Som tidigare förklarats saknar invånarna i DeHeishe camp ett formellt socialt medborgar-

skap. Trots detta visar resultatet i enkäten och hos vissa intervjupersoner att de ändå känner 

sig som medborgare. Bottomore (1987) talar om det reella medborgarskapet och Lister (2007, 

2003) talar om det levda medborgarskapet, där det är de sociala rättigheterna och skyldighet-

erna som individen faktiskt upplever i sin status och sitt agerande som social medborgare, är 

det som utgör det universella sociala medborgarskapet. Den delaktighet och de reella rättig-

heter och skyldigheter som intervjupersonerna talar om kan i vissa fall kopplas till begreppet 

mwatana och det sociala system som skapats i flyktinglägret under årens lopp, men också till 

den definition av medborgarskapet som Lister lyfter i vår definition, det önskvärda sociala 

medborgarskapet. 

Att leva ut sitt medborgarskap när man befinner sig under olika former av förtryck är vad 

Herrera (2012) talar om i sin artikel. Hon tar fasta på de alternativa sätt ungdomar kan leva ut 

sitt medborgarskap och har speciellt fokus på hur ungdomar lever ut medborgarskap genom 

sociala medier. Enkätresultatet i denna studie visar på att en stor del av respondenterna an-

vänder sig av sociala medier för att uttrycka sig (Diagram 3), hur de väljer att använda sig av 

de sociala medierna svarar dock inte enkäten på. I intervjuerna finns det heller inget som tyder 

på att sociala medier skulle vara en vanlig arena att uttrycka sig genom, då intervjupersonerna 

svarar att deras hem, LAYLAC och i viss mån demonstrationer är de former där de känner att 

de kan uttrycka sig fritt. Däremot syns en önskan från vissa intervjupersoner att de vill och 

kommer att hitta nya arenor att uttrycka sig på där människor kan höra dem. En likhet med 

Herreras (2012) informanter är ändå att båda studierna visar att ungdomarna med hjälp av 

ordets makt anser sig kunna skapa förändring. Skillnaden är att ungdomarna i DeHeishe camp 

ser LAYLACs verksamhet och nätverk med andra länder som den faktorn med störst möjlig-

het att förändra deras situation. Genom de sociala nätverk som ungdomarna har tillgång till 
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genom LAYLAC och genom sociala medier finns en potential att utveckla det sociala med-

borgarskapet i DeHeishe camp. 

 

Då invånarna i Deheishe camp saknar ett formellt medborgarskap med de rättigheter och 

skyldigheter som kan förväntas medfölja, har frivilligorganisationerna tagit på sig ansvaret för 

att tillhandahålla empowerment. Ungdomarna ser sitt agerande och deltagande som en 

förutsättning för ett socialt medborgarskap och genom att använda sig av frivillig-

organisationernas tillhandahållna empowerment försöker de tackla det sociala utanförskapet. 

 

9. Avslutande reflektioner 

Syftet med studien var att undersöka det sociala medborgarskapets praktiker och uttrycks-

former för unga vuxna i DeHeishe camp. 

Vi kommer i nedanstående avsnitt presentera de sammanfattade slutsatserna kring våra 

frågeställningar och de svar som framkommit i resultatet och analysen. Därefter kommer en 

avslutande diskussion. 

 

9:1 Sammanfattade slutsatser 

9:1:1 Frågeställning 1 

Hur upplever unga vuxna i DeHeishe camp det sociala medborgarskapets status och 

praktik? 

Gällande det sociala medborgarskapets status talar ungdomarna om utbildning, identiteten 

som palestinier och rätt familjetillhörighet som de mest statushöjande faktorerna. Eftersom 

arbetslösheten i flyktinglägret är mycket hög, skulle arbete och ekonomiska tillgångar kunna 

tänkas vara eftertraktade statusfaktorer. Vi antar dock att eftersom det ligger så långt från 

ungdomarnas verklighet ser de andra faktorer som mer påverkansbara för att höja statusen 

som medborgare. 

Genom att den politiska medvetenheten är så hög, där de ständigt påminns om sin statslös-

het, liknar deras definition och önskan gällande socialt medborgarskap den syn som Botto-

more och Lister beskriver, där den reella tillgången till rättigheter i ett socialt medborgarskap 

är det centrala. 

Det fanns en tvetydighet kring själva begreppet socialt medborgarskap bland ungdomarna 

och det tolkar vi som att Marschalls idealtypiska idé kring det sociala medborgarskapet inte 
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går att överföra till den här kontexten då det inte finns en stat som förser dem med de rättig-

heter och skyldigheter som kan förväntas ingå och att det är därför de ser Marschalls idé som 

just idealtypisk. Ungdomarna talade ändå om vikten av rättigheter och skyldigheter gentemot 

såväl individer som samhället oavsett om de inbegreps i definitionen socialt medborgarskap, 

socialt system eller mwatana. Ungdomarnas upplevelse av dessa rättigheter och skyldigheter 

tillsammans med delaktighet ser de som en förutsättning för sitt sociala medborgarskap, vilket 

vi kan koppla till Listers resonemang om det upplevda medborgarskapet, det vi kallar det 

önskvärda.  

 

9:1:2 Frågeställning 2 

Vilka maktstrukturer upplever de unga vuxna möjliggör och begränsar det sociala 

medborgarskapet? 

De maktstukturer som ungdomarna lyfter fram var främst ockupationen och den palestinska 

myndigheten samt traditioner. De två förstnämnda var uteslutande begränsande medan tradi-

tioner kunde upplevas som både möjliggörande och hindrande beroende på kontexten. Å ena 

sidan kan traditioner stärka identiteten, å andra sidan kan traditionerna vara ett hinder för del-

aktighet och uttryck. Ungdomarna var i viss mån medvetna om denna dualism, och försökte 

balansera och hitta nya vägar för att ge traditionerna en mer möjliggörande kraft. 

Inom traditionerna upptäckte vi olika begränsande strukturer. Traditionella könsroller be-

gränsade kvinnans möjlighet till deltagande och delaktighet menade ungdomarna. UNRWAs 

närvaro i flyktinglägret har dock haft en viss påverkan, då det getts möjlighet till högre ut-

bildning oavsett kön och att detta tillvaratogs av många ungdomar. Utbildning sågs även som 

ett vapen mot ockupationen. Även ålder var en begränsning som ungdomarna lyfte. Som ung 

kände de ofta att det var svårt att göra sin röst hörd gentemot de äldre i lägret 

Även att vara icke religiös lyftes som en begränsning då DeHeishe camp är religiöst ho-

mogent och även lever efter islamaska traditioner. Vi kunde även se att de unga vuxna an-

vände traditionerna i stärkande syfte då de genom traditionerna bibehåller och utvecklar den 

palestinska identiteten. Genom det intersektionella analysverktyget har vi sett att de inter-

sektionella faktorerna faktiskt påverkar det sociala medborgarskapet. Ett exempel är hur kvin-

nans roll behöver stärkas för att uppnå ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 
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9:1:3 Frågeställning 3 

Vilka konsekvenser medför ett begränsat socialt medborgarskap enligt de unga vuxna? 

Det begränsade sociala medborgarskapet i DeHeishe camp har gjort att frivilligorganisationer, 

exempelvis LAYLAC, fått en mer framträdande roll för att tillhandahålla invånarna det em-

powerment de behöver för att inte känna ett socialt utanförskap. Frivilligorganisationernas roll 

är också att ge invånarna möjligheter att tillskapa sig ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 

Ungdomarna i studien är väldigt aktiva och talar om betydelsen av att organisera sig och vara 

delaktiga för att få till en förändring. Ungdomarna ser även delaktigheten som en del i ledet av 

de rättigheter och skyldigheter som förväntas ingå i ett socialt medborgarskap, eller vad vissa 

väljer att kalla socialt system. Tillsammans med frivilligorganisationerna försöker ungdo-

marna öka deltagandet för alla invånare i DeHeishe camp, med ett stort fokus på kvinnor och 

barn vars deltagande, som med ungdomarnas egna ord, behöver stärkas. En form av empo-

werment as advocacy som även frivilligorganisationen LAYLAC trycker hårt på 

Konsekvenserna av ett bristande formellt medborgarskap ser vi med hjälp av de teoritiska 

analysverktygen och den tidigare forskningen kan leda till olika saker, exempelvis känslan av 

exkludering som i sin tur leder till enklavering, det vill säga att man tar saken i egna händer 

och skapar ett alternativt socialt medborgarskap. Det avståndstagandet från omgivande sam-

hälle ses vanligen som negativt, men kan ibland vara det sätt som behöver tas till för att be-

hålla sin egen identitet. Det är det andra alternativet vi ser hos ungdomarna i DeHeishe camp. 

Genom sitt stora engagemang och deltagande skapar de ett alternativt medborgarskap där 

människor kan känna sig delaktiga och inkluderade i det omgivande samhället trots avsakna-

den av ett formellt medborgarskap och känslan av utanförskap. Ungdomarna anser att foru-

men är begränsade men de arbetar hela tiden för att hitta nya former för uttryck. Med hjälp av 

de globala sociala nätverk som skapas genom LAYLAC finner de sina vägar för att nå ut sitt 

budskap både inom DeHeishe camp men också till resten av världen. 

 

9:2 Avslutande tankegångar 

Avslutningsvis kan sägas att kontexten är än mer komplicerad än vi först anat. Detta handlar 

inte bara om konflikten mellan israeler och palestinier. Det handlar också om en splittrad bild 

av den egna identiteten som palestinier och som flykting, som ibland ställs mot varandra. Nya 

influenser och gamla traditioner ställs på sin spets, där ungdomarna vill hitta en balans att an-

vända mot ockupationen och för att uppnå en fri palestinsk stat med ett fullvärdigt socialt 

medborgarskap. För att uppnå detta menar ungdomarna att mycket behöver förändras på lokal 
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nivå; kvinnors rättigheter före den palestinska kampen, lika möjlighet till delaktighet före ett 

formellt medborgarskap. Andra frågor som också lyftes, men som vi medvetet lagt åt sidan 

var ungdomarnas tankar om miljöproblemen i flyktinglägret, något som kanske kan vara ett 

område i sig att forska kring. Det vi också slagits av är om traditionerna begränsar mer utan 

formellt medborgarskap eller om det inte gör någon skillnad?  

Så här i efterhand ser vi många olika perspektiv som studien kunnat utgå ifrån och som då 

gett helt andra resultat. Vi hade exempelvis kunnat inkludera fler intersektionella faktorer, 

såsom sexualitet och funktionsnedsättning. Vi hade också kunna välja andra teoretiska ramar, 

med exempelvis mer fokus på Bourdieus fältteori eller socialkonstruktionism. Vi kunde ha 

valt copingstrategier istället för empowerment. 

Då det inte bedrivits så mycket forskning på området, har vi fått pröva oss fram och det har 

väckt många nya frågor kring det sociala medborgarskapet. 

Under studiens gång blev vi varse om att begreppet socialt medborgarskap var brett och 

kunde tolkas på olika sätt, särskilt med anledning av att det inte fanns en direktöversättning 

till arabiska. Därför kan vi ifrågasätta vår egen studie, med den förkunskap och förförståelse 

vi gick in med i studien. Fanns det för stort tolkningsutrymme för att egentligen studera det 

sociala medborgarskapet, trots att vi tagit fram vår egen definition av begreppet? 

Studien har dock skapat en bild av och en förståelse för ungdomarnas sociala situation och 

hur de hanterar det sociala medborgarskapets status, praktik och uttrycksformer i förhållande 

till det avsaknade formella medborgarskapet, vare sig de kallar sin sociala belägenhet för 

socialt medborgarskap, socialt system eller mwatana. Med det anser vi att studien ändå har 

uppnått sitt syfte. 
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INTERWIEV GUIDE 

Background: 

Tell about yourself? 

(Age? Origin (village)? Religion? What does your family look like? How do you live? (In 

what do you believe in?) 

 

Status: 

What level of education do you have? 

What do you want to be? 

(What is your occupation?) 

Tell about your financial situation? 

Order of the most important things (marks) you would introduce yourself? (Exemple: The five 

most important ones?) 

How would you describe your identity belonging? (How come?) 

What limitations may you find in practicing your identity marks? Definition could have an 

imaginary and a practical issue 

 

Practice: 

What is the importance of the social rights in DeHeishe to you? 

What does social participation mean to you? 

What would you like to change? 

What is the importance of social responsibilities in DeHeishe to you? 

What would you like to change? 

What do you do to express yourself? How do you react? 

What social and/or political activities do you do in your daily life? 

What would you like to change? 

 

Conditions and Structures: 

What does citizenship mean to you? 

How would you define it?  

What is social system to you? 

Is the social system important to you? How? 

What restrictions does the social system have on you? (Specific –religion, tradition, culture, 

gender - in the respect between the individual and the society.) 

How come? 

If restrictions - what effect might that have on you? 

 

Future: 

What is the future of DeHeishe Camp? 

What goals do you have? 

How can they become real? 

What difficulties are there to achieve them? 

How can you practice building them? 
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Hello! 

We send you this informational letter of the reason to ask for your participation in 

our survey. 

Our names are Annika Brodin and Sofia Henriksson and we are students at the 

Linnaeus University in Sweden, where we study social work.  

We would like to investigate how the social citizenship affects participation and 

impact in the surrounding community for the individual citizen. By asking 

questions about how individuals experience their citizenship we hope getting the 

answers to the issues; what the social citizenship in DeHeishe camp looks like, 

which structures in society allows and restricts the social citizenship and what 

consequences does a limited citizenship lead on to.  

The participation in the survey is optional and you participate voluntarily. The 

Survey is completely anonymous where no personal data will be asked for. The 

information that emerges from the survey will be used only for research. 

We would very much like your participation in this thesis as a citizen of DeHeishe 

camp. But your participation is as already mentioned voluntary. We also have a 

duty to inform that you, whenever in the process, can cancel your participation 

without any negative consequences. 

If you have any questions you are welcome to contact us by email. 

 

Best regards 

Annika Brodin 

Student at Linnaeus University 

Email: ab22ny@student.lnu.se 

Sofia Henriksson 

Student at Linneaus University 

Email: sh222cd@student.lnu.se 

Supervisor: 

Peter Hultgren, 

Lecturer at the department for social work 

Linneaus University 

Email: Peter.hultgren@lnu.se  

mailto:ab22ny@student.lnu.se
mailto:sh222cd@student.lnu.se
mailto:Peter.hultgren@lnu.se
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Survey 

About citizenship: status, practice, conditions and structures. 

 مسح

والهياكلالحالة، والممارسة، والظروف  :حول المواطنة  

 

Background 

 الخلفية 

ذكر ؟                    انثي                       هل انت  

Are you? □ female □ male 

 

؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمر  

Your age?  

 

Highest level of education completed? 

 التحصيل العلمي؟

 

 المدرسة االبتدائية

□ Elementary School 

 المدرسة الثانوية

□ Secondary School 

 الجامعة

□ University 

 

Do you work? □ Yes □ No 

؟                      نعم                         الهل تعمل  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا كنت تعمل، في أي قطاع؟  

If you work, in which sector?  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموقعك في العمل؟  

What position do you have at work?   

 

؟        مسلم                       مسيحي                       درزي                بدون ديانة          اخرى الدين  

Religion? □ Muslim □ Christian □ Druze □Non-religious □ Other   

 

Status 

 الحالة

How do you recognize your position? 

 كيف تعرف مكانتك

 

 High Middle Low 

In the family 

 □ □ □ في العائلة 

In your friend group 

 □ □ □ مع االصدقاء

In the community in the camp 

 □ □ □ في المجتمع في الدهيشة
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How pleased are you with your position? 

 كم انت سعيد في موقعك؟

 Very pleased Pretty pleased Neutral Pretty Unpleased VeryUnpleased 

جدا   سعيد عا  جدا    دي  

 غير سعيد

In the family? □ □ □ □ □ 

 مع العائلة

In the friend group? □ □ □ □ □ 

 مع االصدقاء

In the community □ □ □ □ □ 

 في المجتمع

in the camp □ □ □ □ □ 

 في المخيم 

In school □ □ □ □ □ 

 في المدرسة

At work □ □ □ □ □ 

 في العمل
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Which of the following elements do you think are the most status-raising? 

تظن انها افضل؟ اي من العناصر التالية  

 

 Very Pretty much Neither A little Not at all 

جدا  كثير قليل   قليل   جدا     

على االطالق    

Education □ □ □ □ □ 

 التعليم

Employment □ □ □ □ □ 

 العمل

Being married □ □ □ □ □ 

 كمتزوج

Being a parent □ □ □ □ □ 

 كأب

Political involvement □ □ □ □ □ 

 االنخراط الساسي

Social involvement □ □ □ □ □ 

 االنخراط االجتماعي 

Economical assets □ □ □ □ □ 

 األصول المالية

Gender □ □ □ □ □ 

 الجنس

Specific skills □ □ □ □ □ 

 مهارات خاصة

Family relations 

(being part of certain) □ □ □ □ □ 

 العالقاة االسرية

Other:   □ □ □ □ □ 

 اشياء اخرى 
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Practice 

 الممارسة

Do you feel that you can participate in the social life as you wish? 

 هل تشعر بأنك قادر على المشاركة في الحياة االجتماعية او ترغب في ذلك؟

□ Yes □ No □ Sometimes 

 بعض االوقات               ال            نعم  

 

What elements limit your 

ability to participate? 

االشياء التي تعيق مشاركتك في المجتمع؟ما هي   

 Very Pretty much Neither A little Not at all 

            قليل جدا            قليل        متوسط                 كثير            كثير جداً                                              

Family matters □ □ □ □ □ 

عائليةمشاكل   

Cultural issues □ □ □ □ □ 

 القضايا االجتماعية

Religious issues □ □ □ □ □ 

 القضايا الدينية 

Because of your age □ □ □ □ □ 

 بسب عمرك

Because of your gender □ □ □ □ □ 

 بسب جنسك

Political situation □ □ □ □ □ 

 الوشع السياسي

Other:   □ □ □ □ □ 

 اشياء اخرى 
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How do you see your opportunity to influence? 

 كيف ترى نفسك في قدرتك على التغيير؟

Very good Good Neither Pretty bad Poor 

 ضعيف جدا       ضعيف         متوسط            قوي         قوي جدا    

In your education □ □ □ □ □ 

 في تعليمك

In your employment □ □ □ □ □ 

عملكفي   

In the community in DeHeishe camp □ □ □ □ □ 

 في مجتمع مخيم الدهيشة

In your political activism □ □ □ □ □ 

 في نشاطك السياسي

In your social activism □ □ □ □ □ 

 في نشاطك االجتماعي 

In your way to express yourself □ □ □ □ □ 

 في طريقتك في التعبير عن نفسك
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What do you use to express yourself? 

 ماذا تستخدم للتعبير عن نفسك؟

 All the time Often Rarely Never 

                 ابداً                نادراً           غالباً         كل الوقت                                                                

Music □ □ □ □ 

 الموسيقى

Writing □ □ □ □ 

 الكتابة

Speaking □ □ □ □ 

 الحديث

Dancing □ □ □ □ 

 الرقص

Sport practice □ □ □ □ 

 ممارسة الرياضة

Photo/Video □ □ □ □ 

 الفيديو /تصوير

Demonstrations □ □ □ □ 

 التوثيق

Social media (Facebook, YouTube etc.) □ □ □ □ 

بوك و اليوتيوبالشبكات االجتماعية كالفيس   

Community activities □ □ □ □ 

 النشاطات االجتماعية

Other:   □ □ □ □ 

 اشياء اخرى 
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How do you experience your  

ability to express yourself: 

 كيف تقدر قدرتك في التعبير عن نفسك؟

Very good Good Neither Pretty bad Poor 

 ضعيف جداً         ضعيف          متوسط           قوي          قوي جداً   

in the family □ □ □ □ □ 

 في اطار العائلة

in the community □ □ □ □ □  

 في المجتمع

in your education □ □ □ □ □ 

 في تعليمك

in the workplace □ □ □ □ □ 

 في مكان العمل 

in the local politics □ □ □ □ □ 

 في السياسة المحلية 

in the national politics □ □ □ □ □ 

 في السياسة الوطنية 

in the international politics □ □ □ □ □ 

 في السياسة العالمية 

inmedia (newspapers, TV etc.) □ □ □ □ □ 

 في الصحافة و االعالم

In social media(facebook, twitter etc.) □ □ □ □ □  

 في الشبكات االجتماعية كالفيس بوك و تويتر 

in other:   □ □ □ □ □ 

 في االشياء االخرى 
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Conditions and structures 

 االوضاع و البنية 

How do these social structuresaffect you? 

 كيف تؤثر فيك البنية االجتماعية 

 positively negatively neither 

             ال هاذا وال ذاك              بشكل سلبي           بشكل ايجابي                                                                 

Local politics □ □ □ 

 السساسة المحلية 

National politics □ □ □ 

 السياسة الوطنية 

International politics □ □ □ 

دوليةالسياسة ال  

Religious impact □ □ □ 

 التأثير الديني

Cultural impact □ □ □ 

 التاثير الثقافي

Social class □ □ □ 

 الطبقة االجتماعية

Gender impact □ □ □ 

 التأثير الجنسي )نوع الجنس(

Other:   □ □ □ 

 اشياء اخرى 
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Which elements make 

you feel included? 

تجعلك تشعر بأنك مشترك؟ما هي االشياء التي   

 Yes, often Yes, sometimes Yes, but rarely Not at all 

          على االطالق               نعم,نادراً         نعم, بعض الوقت      نعم, غالباً                                                 

Your gender □ □ □ □ 

 نوع جنسك

Your age □ □ □ □ 

 عمرك

Your sexuality □ □ □ □ 

 نشاكط الجنسي

Your culture □ □ □ □ 

 ثقافتك

Your religion □ □ □ □ 

 دينك

Your way of expression □ □ □ □ 

 طريقتك في التعبير

Your way of thinking □ □ □ □ 

 طريقتك في التفكير

Other:   □ □ □ □ 

 اشياء اخرى 
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Which elements make 

you feel excluded? 

 ما هي االشياء التي تجعلك تشعر بأنك مستثنى؟

 Yes, often Yes, sometimes Yes, but rarely Not at all 

          على االطالق      نعم ,ولكن نادرا ً       نعم, بعض الوقت        نعم, غالباً                                                   

Your gender □ □ □ □ 

 جنسك

Your age □ □ □ □ 

 عمرك

Your sexuality □ □ □ □ 

 نشاطك الجنسي

Your culture □ □ □ □ 

 ثقافتك

Your religion □ □ □ □ 

 دينك

Your way of expression □ □ □ □ 

 طريقتك في التعبير

Your way of thinking □ □ □ □ 

 طريقتك في التفكير

Other:   □ □ □ □ 

 اشياء اخرى 
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What is citizenship to you? 

 ماذا تعني المواطنة بالنسبة لك؟

Mark 5 of the most important subjects to you 

من اكثر المواضيع التالية مهمة بالنسبة لك 5اختار  . 

□ Human rights حقوق االنسان □Free movement حرية الحركة 

□ Equality المساواة □ Control التحكم 

□ Power القوة □ Social rights الحقوق االجتماعية 

□ Sustainability االستدامة □ Social network الشبكة االجتماعية     

□ Development التطوير □ Free socializing حرية اجتماعية 

□ Restrictions القيود □ Excluding استثناء 

□ Freedom of speech حرية الحديث □ Authority السلطة 

□ Protection حماية □ Rules احكام 

□ Responsibilities مسؤولية □ Privacy خصوصية    

□ Comfort □ Oppression ظلم 

□ Including اشترك □ Justice عدالة 

□ Free State دولة حرة □ Other:   اشياء اخرى 
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Do you consider yourself as a citizen? 

 هل تعتبر نفسك مواطن

□ Yes □ No 

 ال                            نعم  

 

What is social system to you in DeHeishe camp? 

 ما هو النظام االجتماعية بالنسبة لك في مخيم الدهيشة؟

Mark 5 of the most important subjects to you. 

من اكثر المواضيع التالية اهمية 5اختار   

□ Human rights حقوق االنسان □Free movement حرية الحركة 

□ Equality  المساواة □ Control التحكم 

□ Power  القوة □ Social rights الحقوق االجتماعية 

□ Sustainability االستدامة □ Social network الشبكة االجتماعية 

□ Development التطوير □ Free socializing الحرية االجتماعية 

□ Restrictions القيود □ Excluding االستثناء 

□ Freedom of speechحرية الحديث □ Authority السلطة 

□ Protection حماية □ Rules احكام    

□ Responsibilities مسؤوليات □ Privacy خصوصية 

□ Comfort □ Oppression ظلم 

□ Including اشتراك □ Justice عدالة 

□ Free State دولة حرة □ Other:   اشياء اخرى 

 

What kind of changes in DeHeishe camp would you like to do?  

 ما نوع التغير الذي تطمح ان تقوم به في مخيم الدهيشة؟
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Arbetsfördelning 

 

I förarbetet till uppsatsen tog Annika fokusen kring Marshall, Bottomore och Lister i 

medborgarskapsdiskussionen, medan Sofia fokuserade på teorierna kring Empowerment och 

Intersektionalitet. Även i tidigare forskning har hälften av artiklarna sammanfattats av Annika 

och den andra hälften av Sofia. Samtliga texter har dock i det färdiga resultatet genomarbetats 

av oss båda och bådas ögon har granskat materialet. Övriga delar av uppsatsen har utformats 

av oss tillsammans. Vi har suttit tillsammans med allt från utformandet av intervjuguide och 

enkät och transkribering, till analysen och slutdiskussionen av vår undersökning. 

 


