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SAMMANFATTNING 
Den aktuella studien bygger på ett uppdrag från Kultur- och medborgarförvaltningen i Örebro. 
Syftet med uppsatsen var att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt föräldrar med 
kurdisk bakgrund deltar i demokratifrämjande aktiviteter för att kunna påverka beslut som 
fattas i Brickebacken. I förhållande till detta konstruerades följande frågeställningar: a) I 
vilken utsträckning och på vilket sätt känner respondenterna sig delaktiga i beslut som fattas i 
lokalsamhället? b) Vilka möjligheter och svårigheter möter respondenterna för att delta i 
demokratiska processer i lokalsamhället? c) Vilka åtgärder och insatser skulle möjliggöra 
ökad delaktighet och inflytande i lokalsamhället? Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning 
samt teorier om KASAM och empowerment. Kvalitativa intervjuer har använts som metod 
och intervjumanualen är konstruerad utifrån teman som följer undersökningens 
frågeställningar. I studien presenteras på vilket sätt föräldrar känner sig delaktiga i 
lokalsamhället. Vidare redovisas vilka svårigheter samt möjligheter föräldrarna möter och 
vilka insatser och åtgärder som behövs för att öka deras delaktighet och inflytande i 
bostadsområdet. I resultatet framkommer det att målgruppen känner sig utanför samhällslivet 
oavsett om de har sysselsättning eller inte. Resultatet påvisar också att invandrare saknar 
allmänkunskap om hur systemet fungerar. Vidare konstaterar studien att grupper med 
invandrarbakgrund diskrimineras i högre utsträckning än majoritetsbefolkningen inom olika 
samhällsområden t.ex. på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Resultatet betonar också 
att demokratin har försvagats, eftersom många etniska minoriteter står utanför systemet, röstar 
i mindre utsträckning och är underrepresenterade i demokratifrämjande aktiviteter. 
Fortsättningsvis framkommer det att invandrare saknar både de ekonomiska och politiska 
resurser som är nödvändiga för att öka deras delaktighet samt inflytande i samhället. 
Resultatet påvisar att samhället måste erbjuda mer kulturaktivitet i stadsdelen för att 
tillgodose alla behov. Slutligen påvisar undersökningen att olika aktörer t.ex. boende, 
kommunen, bostadsföretag och politiker måste samverka kollektivt för att stärka människors 
makt samt position i samhället och för att åstadkomma en positiv utveckling i området.  
 
Nyckelord: Invandrare, demokratiska processer, integration, lokalsamhället, segregation, 
boendesegregation, utanförskap, delaktighet och inflytande. 
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Making integration possible in the local community 
A study of Kurdish parents’  participation and influence in democratic processes in Brickebacken 
 
 

 
ABSTRACT 

The present study is based upon an assignment from the Administration of Culture and 
Citizens in Örebro. The aim of this paper was to investigate to what extent and in what way 
parents with Kurdish background participate in democracy promoting activities to influence 
decisions which are made in Brickebacken. In proportion to this, the following questions were 
formulated: a) To what extension and in what way do the respondents feel as participants in 
decisions made in the local community? b) Which opportunities and obstacles do the 
respondents face when participating in the democratic processes in the local community? c) 
Which measures and efforts could increase participation and promote influence in the local 
community? This paper is based on previous research and theories about SOC (sense of 
Coherence) and empowerment. Qualitative interviews were used as method and the interview 
manual is formulated from themes following the issues of this study. This study presents in 
what way parents feel as participants in the local community. Furthermore, difficulties and 
opportunities which the parents face are accounted for as well as efforts and measures needed 
to increase their participation and influence in the housing area. In the result emerges that the 
target group feels isolated from social life regardless of having an occupation or not. The 
result also shows that immigrants do not receive a general knowledge about how the system 
works. In addition the study points out that immigrant groups with different backgrounds 
more often are discriminated than the majority of the population. This is true in various areas 
of social life such as labour market and housing market. The result also emphasizes a 
weakening of democracy, because many ethnic minorities prove to be outside the system, vote 
to a less extent and are underrepresented in activities promoting democracy. Moreover the 
study demonstrates that immigrants lack both the economic and political resources which are 
necessary to increase their participation and influence in society. The result stresses that 
society must provide a wider range of cultural activities in the local city district in order to 
meet all needs. Finally the study indicates that various participants, for example local 
inhabitants, the municipality, housing enterprises and politicians, must cooperate in order to 
boost people’s power and strengthen their position in society and to accomplish a positive 
development in the area. 
 
Keywords: immigrants, democratic processes, integration, local community, segregation, 
housing segregation, isolation, participation and influence. 
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Inledning 
Sverige har tidigare varit ett land med hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Denna trend 
vände till massarbetslöshet under 1990-talet. Samtidigt ökade även segregationen och 
invandringen i landet. Människorna hade flytt på grund av problem och svåra omständigheter 
i sina hemländer. De socioekonomiska skillnaderna blev stora mellan olika etniska grupper 
och man började diskutera kring segregation, utanförskap och utsatthet i samhället (Palander, 
2006:13). Segregation är ett allvarligt samhällsproblem som utestänger människor från sociala 
kontexter och begränsar deras valmöjligheter till deltagande i samhällslivet (Meeuwisse & 
Swärd, 2002:293). Medborgarnas delaktighet och inflytande främjar demokratin och hälsa 
(Björling m.fl., 2002:3). Det har även påpekats att det existerar etnisk boendesegregation i 
Sverige mellan olika invandrargrupper och mellan invandrare och svenskar. 
Boendesegregationens omfattning är större i de bostadsområden där det finns stora kulturella 
skillnader mellan olika etniska grupper (Bohm & Khakee, 1996:44). I mindre lockande 
bostadsområden bor det flest invandrare, arbetslösa, missbrukare, bidragstagare, lågutbildade 
och låginkomsttagare medan människor med bättre levnadsförhållande väljer att bo eller flytta 
till rikare stadsdelar (Socialstyrelsen, 2006:194; Bourne & Walks, 2006:273f). Det har även 
konstaterats att invandrare som bott i Sverige en kortare tidsperiod, oftare tenderar att bosätta 
sig i invandrartäta bostadsområden än de invandrare som har vistats i Sverige under längre tid 
(Bohm & Khakee,1996:46). 
 
Medborgarnas delaktighet och inflytande är de två mest centrala villkoren för hälsa och för att 
demokratin inte ska urholkas (Björling m.fl., 2002:3). Det betraktas även som en process, där 
sociala relationer skapas och asocialitet och utanförskap förebyggs (Palander, 2006:71). 
Sociala förhållanden i ett samhälle påverkar såväl människors hälsa som möjligheten till ett 
aktivt deltagande i samhällssfären (Björling m.fl., 2002:3). Demokratin förutsätter att alla 
människor har rätt att utöva inflytande och makt över politiska beslut, oavsett härkomst. 
Människor som aktivt deltar i demokratiska processer, får möjlighet att framhålla sina 
intressen och påverka angelägna beslut (Wohlgemuth, 2006:9). Den representativa 
demokratin förutsätter att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”  (Dahlberg & 
Vedung, 2001:7). Detta innebär att alla människor har rätt till yttrandefrihet, skyldigheten och 
rättigheten att rösta i allmänna val (Dahlberg & Vedung, 2001:7). Den faktiska demokratin 
kan ifrågasättas, då vissa grupper idag står utanför samhället och inte är aktiva i demokratiska 
processer. För att kunna rösta i riksdagsvalet krävs att man har svenskt medborgarskap, vilket 
många invandrargrupper saknar (Urban m.fl., 2005:23f). Tidigare forskning påvisar också att 
människor som har en lägre socioekonomisk situation tenderar att inte delta i samhällslivet i 
högre utsträckning, än människor med bättre levnadsförhållanden (Olsson, 2000: 19 s.9). För 
att människor ska kunna vara med och påverka samhällslivet krävs det att de har möjlighet att 
förfoga över nödvändiga resurser, såväl ekonomiska som politiska. Detta kan utgöra ett hinder 
för vissa människor, då de saknar dessa resurser och handlingsutrymme (Wohlgemuth, 
2006:9f).  
 
Boendes delaktighet och inflytande ses som viktiga drivkrafter för att åstadkomma en 
utveckling i lokala bostadsområden både på kort respektive lång sikt. Människor ska 
involveras i förändringsarbetet genom att vara med i processen från början, istället för att vara 
offer eller föremål för insatser. Berörda grupper ska ha möjligheter att påverka gemensamma 
problem och maktstrukturer med de resurser som finns (Wahlberg, 1998:229). Oavsett etnisk 
och kulturell tillhörighet ska integrationspolitiken ha som mål att främja alla människors lika 
rättigheter och möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Målet är också att 
skapa samhörighet mellan olika etniska grupper genom att alla deltar i demokratifrämjande 
aktiviteter, för att förebygga diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. En förutsättning 
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för att integreras i det svenska samhället är att medborgarna kan det svenska språket och har 
ett arbete. För att komma in på arbetsmarknaden ska staten erbjuda särskilda insatser till 
invandrargrupper och ge språkkunskaper (Prop. 1997/98:16 s.23f). Genom olika 
kommunikationskanaler har människor möjligheter att aktivt delta i demokratifrämjande 
aktiviteter som t.ex. allt ifrån områdesforum, föräldramöten i skolan, politiska möten, 
fritidsaktiviteter, möten som arrangeras av bostadsföretag till deltagande i lokalt föreningsliv 
(Wohlgemuth, 2006:9). 

Problembeskrivning 
Kommunstyrelsen i Örebro beslutade våren 2000 att satsa på ett långsiktigt utvecklingsarbete 
i kommunen. Olika folkhälsoundersökningar gjordes för att studera invånarnas livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa. Resultaten i studierna visade att ojämlikheten i hälsa är stor mellan 
invånarna i olika bostadsområden i Örebro (Jernberg & Stenberg, 2005:3). Forskningen 
påvisar också att föräldrar som bor i utsatta bostadsområden har sämre levnadsförhållanden än 
kommunen som helhet. Detta påverkar i sin tur barnens hälsa både fysiskt och psykiskt i hög 
utsträckning (Björling m.fl., 2002:3). Utifrån undersökningarna prioriterades sex 
bostadsområden: Baronbackarna, Brickebacken, Markbacken, Oxhagen, Varberga och Vivalla 
(Jernberg & Stenberg, 2005:3f). Jernberg & Stenberg (2005) beskriver att segregationen är 
omfattande i de utsatta bostadsområdena i Örebro. Många gånger har även media belyst att 
Örebro är en av de städer i Sverige, som har störst boendesegregationsproblematik. 
Brickebacken är ett av de bostadsområden som är prioriterat utifrån socioekonomiska skäl 
samt på grund av höga ohälsotal bland invånarna. Faktorer som nämns i samband med 
Brickebacken är hög arbetslöshet, högt bidragsberoende, lågt valdeltagande, isolering, låg 
utbildningsnivå, hög andel invandrare, låg andel svenskar och brist på delaktighet och 
inflytande i samhällslivet. Arbetslösheten har lett till att många människor inte har råd att 
delta i olika fritidsaktiviteter som befrämjar hälsan. Detta gör att de inte känner sig som en del 
av samhället (Jernberg & Stenberg, 2005:1f). Medborgardelaktighet och inflytande är 
grundläggande för demokratin och för att motverka utanförskap (Wohlgemuth, 2006:9). 
Därför är det samhällets ansvar att skapa jämlika villkor mellan människor och ge bättre 
förutsättningar för att öka deras delaktighet i demokratiska processer. Detta kan möjliggöras 
genom olika insatser och åtgärder (Wahlberg, 1998:219f). 

Syfte och frågeställningar 
Den aktuella studien bygger på ett uppdrag från Kultur- och medborgarförvaltningen i Örebro. 
Studiens uppdrag innebär att undersöka målgruppen kurdiska föräldrar som bor i 
Brickebacken och har barn i grundskoleåldern. Syftet med studien är att undersöka i vilken 
utsträckning och på vilket sätt föräldrar med kurdisk bakgrund deltar i demokratifrämjande 
aktiviteter för att kunna påverka beslut som fattas i Brickebacken. Ytterligare ett syfte är att 
undersöka vilka svårigheter eller möjligheter de möter samt kartlägga vilka insatser och 
åtgärder som behövs för att öka föräldrarnas delaktighet och inflytande i stadsdelen. Nedan 
följer studiens frågeställningar.  
 

a) I vilken utsträckning och på vilket sätt känner respondenterna sig delaktiga i beslut 
som fattas i lokalsamhället? 

 
b) Vilka möjligheter och svårigheter möter respondenterna för att delta i demokratiska 

processer i lokalsamhället? 
 
c) Vilka åtgärder och insatser skulle möjliggöra ökad delaktighet och inflytande i 

lokalsamhället? 
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Begreppsdefinitioner  

Invandrare 
Begreppet invandrare är väldigt problematiskt att definiera bland annat genom att det är 
väldigt vitt och svårdefinierat. Under 1950-talet användes begreppet utlänningar för att 
känneteckna minoriteter som var födda utomlands. Detta begrepp hade en negativ benämning 
och kom att bytas till invandrare. Det nya ordet skulle innebära att alla människor som kom 
till Sverige var välkomna och ” inbjuden att bli delaktig i samhället”  (Allwood & Franzén, 
2000:28). Effekten har istället blivit den motsatta, eftersom man ofta upplever invandrare som 
icketillhörande (icke-svensk) och främmande. Alla människor som flyttar till Sverige på 
grund av ekonomiska orsaker, för att jobba eller för att det är krig i det egna landet betraktas 
som invandrare, oavsett faktiskt medborgarskap. Även minoriteter som är födda eller 
uppvuxna i Sverige men har en eller både föräldrar födda utomlands ses som invandrare av 
samhället. Utseende, var man invandrat ifrån samt kultur är avgörande för hur länge man 
kategoriseras som invandrare av majoritetsbefolkningen. Människor som inte kommer från 
Europa, löper större risk att stämplas som invandrare. Begreppet invandrare har därmed 
samma innehållsmässiga innebörd som utlänning tidigare hade (Allwood & Franzén, 
2000:26f).  

Kurder 
Kurder är sydvästasiatisk folkgrupp som bor i Kurdistan men är även utspridda i många andra 
länder. Det finns sammanlagt 22 miljoner kurder runt om i världen. Det kurdiska folket har 
aldrig haft en självständig stat, trots att de har kämpat för det. Folket har inte heller haft 
humanitära eller mänskliga rättigheter och har levt under förtryck. Kurdistan är uppdelad 
mellan fyra olika länder: Turkiet, Syrien, Iran och Irak. Under en längre tid har det varit 
förbjudet att prata kurdiska och i viss mån är det fortfarande så. Många kurder har flytt till 
olika länder på grund av krig, hot, förföljelse och tortyr i det egna landet.  I Sverige bodde det 
1992 ca 12 000 kurder och i Västeuropa 600 000 kurder (Nationalencyklopedin). 

Avgränsning 
Studien avgränsas till att endast undersöka föräldrar med kurdisk bakgrund i Brickebacken, 
som har barn i grundskoleålder. Alla som medverkar i denna undersökning räknas som 
invandrare, oavsett faktiskt medborgarskap. Med demokratiska processer avses allt från att gå 
på föräldramöten i skolan, politiska möten, områdesforum, möten arrangerade av 
bostadsföretag till deltagande i lokalt föreningsliv. Begreppen demokratifrämjande aktiviteter 
och demokratiska processer har samma innebörd i denna uppsats.  

Studiens disposition 
Denna uppsats är indelad i sex avsnitt och omfattar följande delar: I inledningen beskrivs 
studiens tema, problembeskrivning, syfte, frågeställningar, begreppsdefinitioner och 
avgränsning. Den andra delen presenterar tidigare forskning som består av 
demokratiunderskott, segregation samt boendesegregation, socialt utanförskap, delaktighet 
och integration. Därefter kommer det tredje avsnittet som omfattar den teoretiska ramen 
gällande KASAM och empowerment. Studiens fjärde del innehåller metod, som belyser hur 
man gått tillväga för att möjliggöra denna uppsats. Därefter följer den femte delen som består 
av resultat och analys. I detta kapitel analyseras tidigare forskning, teori och resultatet från 
intervjuerna. Det sista avsnittet i studien avslutas med sammanfattade slutsatser och 
diskussion där syfte och frågeställningarna besvaras samt vad man har kommit fram till. Detta 
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kapitel beskriver även förslag på vidare forskning. En referenslista finns också under detta 
avsnitt. 

Tidigare forskning 

Demokratiunderskott 
Invandrares underrepresentation och mindre deltagande i demokratiska processer har ofta 
uppmärksammats i Sverige. Det demokratiska underskottet ses som ett hot mot demokratin 
och integrationen. Etniska minoriteter som kategoriseras som ” invandrare”  har sämre 
möjligheter och resurser att framhålla sina åsikter i demokratiska beslut. Det finns många 
synliga och osynliga orsaker bakom fenomenet (Dahlstedt & Hertzberg, 2005:12). En 
undersökning som har gjorts i Örebro kommun påvisar starka kopplingar ”mellan ekonomiskt 
och socialt utsatta bostadsområden och lågt valdeltagande”. Studien konstaterar att 
valdeltagande är lägre i Örebros resurssvaga stadsdelar, där det bor många invandrargrupper 
(Sahlberg, 2000:14 s.99). Enligt studien finns det tydliga maktstrukturer mellan grupper med 
invandrarbakgrund och infödda, när det gäller inflytande och delaktighet i samhällslivet. 
Etniska minoriteter sorteras i underordnade positioner och är underrepresenterade i samhället i 
förhållande till majoriteten. Undersökningens resultat påvisar att i policydokument inom 
närings- och arbetsmarknadspolitikens område uppfattas invandrare ”som tärande, en 
belastning för samhället, snarare än närande” (Dahlstedt & Hertzberg, 2005:28). I dokumentet 
uttrycker man sig vidare att det är invandrares fel att det finns en rad sociala problem som 
måste motverkas och gruppen beskylls oftast för den höga arbetslösheten. Gruppen utestängs 
från samhället på grund av språkbrister, kultur, avvikande utseende och utbildning som inte 
kvalificerar för den svenska arbetsmarknaden. Studien betonar även att i policyprocesser finns 
det distinkta organisationsstrukturer och olika metoder som skapar skillnader för invandrare i 
den lokala politiken (Dahlstedt & Hertzberg, 2005:28).  
 
Adman och Strömblad (2000) påpekar i sin studie att invandrare som har flyttat till Sverige, är 
i mindre utsträckning benägna att delta i politiska processer ”och har mindre tilltro till de egna 
möjligheterna att påverka politiken än de infödda” (Adman & Strömblad, 2000:16 s.62). 
Människors benägenhet att rösta och engagera sig i samhällslivet är beroende på hur länge 
personen varit bosatt i Sverige, vilka erfarenhet man har med sig från hemlandet och hur väl 
integrerad man är (Sahlberg, 2000:14 s.66; Adman & Strömblad, 2000:16 s.62). De som har 
bott en längre tid i det nya landet är relativt lika mycket engagerade i samhällslivet som 
infödda, när det gäller partiaktiviteter, manifestationer och politik (Sahlberg, 2000:14 s.99; 
Balakrishnan m.fl., 2005:127). Invandrare som har medborgarskap i ett annat land och 
nyligen har kommit till Sverige, är i mindre grad intresserade av det svenska samhället 
(Sahlberg, 2000:14 s.99). Detta kan också bero på andra faktorer bl.a. att invandrare inte kan 
det svenska språket, har mindre kunskaper om hur systemet fungerar och har svårare att 
komma in på arbetsmarknaden eller andra väsentliga organisationer. Denna grupp tillfrågas 
sällan om de vill vara delaktiga och påverka demokratiska eller politiska beslut (Adman & 
Strömblad, 2000:16 s.66f). Det svenska språket är avgörande för att människor ska kunna 
påverka och delta i demokratiska processer (Sahlberg, 2000:14 s.66). Enligt undersökningar 
är utbildning och inkomst också betydelsefullt för hur benägen man är att rösta i allmänna val. 
Den som har en högre utbildning och högre inkomst röstar i högre utsträckning, än den som 
saknar dessa förutsättningar (Sahlberg, 2000:14 s.95). Ålder är också en väsentlig faktor i 
vilken utsträckning människor är villiga att integreras i det nya samhället. Enligt en studie 
som har gjorts i Kanada påvisas det att invandrare som kommer till Kanada som barn är lika 
benägna att utbilda sig och engagera sig samhällslivet som majoritetsbefolkningen. De har 
även lättare att lära sig språket, medan den som kommer som vuxen har svårare att etableras 
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och är mindre benägen att vidareutbilda sig. Detta påverkar deras inkomst i negativt riktning 
vilket i sin tur skapar segregation och sämre levnadsvillkor (Schaafsman & Sweetman, 
2001:1094f). Arbetet är grundläggande för att människor ska engagera sig politiken och lära 
sig det svenska systemet. För att få en ökad politisk delaktighet bör samhället erbjuda 
människor resurser som språkkunskaper och allmänbildning om hur systemet fungerar. Detta 
skapar i sin tur en interaktion mellan samhället och medborgarna (Sahlberg, 2000:14 s.101).  
 
Det är svårt för invandrargrupper att etablera sig i det svenska samhället, eftersom det är svårt 
för dem att släppa taget om hemlandet, där man har lämnat släkt och vänner. Människor som 
har varit politiskt aktiva i hemlandet kan möta många hinder för sitt deltagande i det nya 
landet på grund av systemskillnader. Andra orsaker som gör att invandrare avstår från att delta 
i demokratiska beslut, kan vara att man inte haft sociala rättigheter i hemlandet. Detta gör att 
gruppen inte vet sina rättigheter och skyldigheter i det nya landet. Därför känner de osäkerhet 
kring om de får vara med och påverka det nya systemet (Sahlberg, 2000:14 s.102). Enligt 
Dahlstedts (2000) fokusstudie är människor med invandrarbakgrund missnöjda med 
myndigheter och politiker. Studien konstaterar vidare att människor känner ett visst tvivel 
kring sin delaktighet i samhället. Oftast skyller media sociala problem på invandrare som 
individer och stämplar dem som avvikande, istället för att se sociala problem som ett 
samhällsproblem. Det har riktats mycket kritik mot integrationspolitiska programmet på grund 
av att begreppet integration oftast associeras till invandrare och som integrationsproblem 
(Dahlstedt, 2000:18 s.32f). I resultatet konstaterade också vissa av respondenterna att det är 
majoritetsbefolkningens uppgift att vara öppen för en dialog med andra etniska grupper för att 
skapa bättre integration och demokrati i samhället. Andra intervjuade menade istället att det är 
invandrarnas uppgift att ta initiativet och etablera sig i det svenska samhället (Dahlstedt, 
2000:18 s.44f).   

Segregation och boendesegregation 
Enligt Socialstyrelsens rapport (2006) har den etniska boendesegregationen i Sverige ökat 
markant i storstäderna (Socialstyrelsen, 2006:7). Segregationen är ett strukturellt 
samhällsproblem som innebär ”en geografisk separation”  och skapar skillnader mellan olika 
folkgrupper när det gäller levnadsvillkor och boende (Palander, 2006:76). Balakrishnan m.fl. 
(2005) betonar att många studier har påvisat att etnisk boendesegregation är en följd av 
systematisk diskriminering och dåliga socioekonomiska resurser. Problemet kan reduceras 
och förebyggas genom en ökad social mobilisering (Balakrishnan m.fl., 2005:140).  
Storstadssatsningen är en åtgärdsinsats som har haft som mål att öka social välfärd och skapa 
jämlika levnadsförhållanden mellan etniska grupper. Detta skulle möjliggöras genom att 
förebygga sociala problem som segregation och diskriminering i prioriterade bostadsområden. 
Det har riktats mycket kritik mot insatsen, eftersom man har misslyckats med att motverka 
och reducera politiskt utanförskap och den sociala och etniska segregationen i storstäderna 
(Urban m.fl., 2005:11f). Örebro är en av de städer i Sverige som har störst etnisk segregation. 
Etnisk boendesegregation framträder då det skapas fysiskt avstånd mellan människor, när det 
gäller bosättningsmönster, ekonomisk status, samhällsklasser och etnisk tillhörighet 
(Socialstyrelsen, 2006:188; Dahlstedt & Hertzberg, 2005:43). Boendemönster visar tydliga 
skillnader mellan rika och fattiga. I de segregerade stadsdelarna samlas nytillkomna 
invandrare, arbetslösa, låginkomsttagare, lågutbildade, förtidspensionerade, sjukskrivna och 
bidragsberoende. I resurssvaga bostadsområden är rörligheten också större, när det gäller 
flyttning från och till området (Socialstyrelsen, 2006:7). Boendesegregationens konsekvenser 
har uppmärksammats i storstäderna som en politisk fråga av många forskare och även 
diskuterats i olika samhällsdebatter. Segregationen har medfört att människors resurser och 
möjligheter att delta i samhällslivet är begränsade på många områden som t.ex. utbildning, 
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arbetsmarknad, bostadsmarknad, politik, sociala nätverk samt i privat och offentlig service 
(Palander, 2006:77f).  
 
Ekonomiskt utsatta bostadsområden ”har alltmer kommit att utgöras av fattiga ’synliga’  
invandrargrupper”  som är sårbara (Socialstyrelsen, 2006:13). Denna grupp omfattar oftast 
människor från Sydeuropa, Asien, Nordafrika och Latinamerika. Dessa grupper har den 
sämsta positionen i det svenska samhället, när det gäller möjligheten att erhålla ett arbete 
(Socialstyrelsen, 2006:13). I USA används också begreppet synliga minoriteter (visible 
minorities) som betyder ”svarta”  och har en negativ värdeladdning (Socialstyrelsen, 
2000:194). Många studier beskriver och jämför det amerikanska gettot med det som håller på 
att formas i europeiska länder. Enligt undersökningar finns det många likheter mellan dessa 
kontinenter när det gäller sociala problem och invandrares situation i samhället. I Amerika bor 
det också många invandrargrupper i storstädernas utsatta bostadsområden (Palander, 
2006:81). I resursstarka bostadsområden bor det flest icke-synliga invandrare som har sitt 
ursprung i Europa som t.ex. Italien, Spanien och Danmark. Dessa grupper har bättre 
levnadsförhållanden när det gäller utbildning, ekonomi, hälsa, arbete och boende än synliga 
minoriteter (Socialstyrelsen, 2006:194). Studiens resultat konstaterar att sociala relationer 
mellan ” icke-synliga”  invandrargrupper och infödda svenskar är bättre än synliga 
invandrargrupper (Socialstyrelsen, 2006:11). Den icke-synliga gruppen har även bättre 
livskvalitet och valmöjligheter att flytta från utsatta bostadsområden till välmående stadsdelar 
eller andra städer i jämförelse med synliga invandrare (Socialstyrelsen, 2006:11; Bourne &  
Walks, 2006:274). Barn till föräldrar som är födda utomlands riskerar att hamna i ekonomiska 
svårigheter och fattigdom i högre uträckning än infödda svenskar (Socialstyrelsen, 2006:11f). 
Det påvisar också att barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd, löper större risk att hamna i 
utsatta situationer, vilket i sin tur påverkar barnens sociala utveckling senare i livet såväl 
psykiskt som fysiskt (Socialstyrelsen, 2006:7). Rädda Barnens pekar i sin rapport på att 
Örebro kommun tillhör de kommuner i landet som har jämförelsevis stor andel fattiga barn, 
dvs. barn som är mer utsatta ekonomiskt på grund av att föräldrarna är arbetslösa eller 
bidragstagare (Ekman, 2004:2).  
 
Många invandrare och svenskar väljer att flytta till bostadsområden på grund av vänner som 
man känner samhörighet med och av ekonomiska skäl. Oftast väljer invandrargrupper att 
bosätta sig med andra etniska grupper som kommer från samma land och är i samma 
situation. Detta skapar hinder för många etniska minoriteter att etableras i det svenska 
systemet och lära sig språket. Konsekvenserna blir också att både invandrare och svenskar 
känner en viss oro inför det främmande och undviker att upprätta sociala kontakter med 
varandra. Det betonas dock att det även finns fördelar då det kan underlätta för nya 
invandrargrupper att skapa sociala nätverk med personer från samma land. Detta skapar 
samspel mellan människor, där de utbyter information som är viktigt för att komma in på 
bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Människor med invandrarbakgrund drabbas också 
av boendediskriminering när de vill köpa eller hyra bostad. Sociala problem uppkommer mest 
i bostadsområden där övervägande delen av bostäderna utgörs av hyresrätter (Socialstyrelsen 
2006:189f).  

Socialt utanförskap 
Arbetslösheten ökade drastiskt under 1990-talet vilket medförde ekonomiska och sociala 
konsekvenser för den enskilde. De negativa konsekvenserna skapar utanförskap och försämrar 
” individens känsla av sammanhang” (Socialstyrelsen, 2006:48). Arbetslösheten är hög bland 
nyanlända invandrare, eftersom det tar tid för dessa människor att etablera sig i det nya landet 
och att lära sig språket (Socialstyrelsen, 2006:48; Valtonen, 2002:119). Generellt är det 
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svårare för invandrargrupper att få ett arbete och högre poster, eftersom de diskrimineras i 
högre grad än infödda (Allwood och Franzén, 2000:46). Människor som diskrimineras får 
oftast en roll som ”avvikare” , på grund av t.ex. hårfärg, hudfärg, klädsel och språklig brytning 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2005:27). Ett medlemskap i en grupp ställer ofta krav på att 
individen bör uppträda enligt gruppens värderingar och ideal. Effekten blir att det skapas en 
vi- och dom känsla i samhället som gör att etnocentrism uppstår1. Genom att rubricera andra 
som ”dom” utvecklar ofta medlemmar i grupper föreställningar, s.k. stereotyper, om andra 
gruppers medlemmar. Detta kan leda till att man diskriminerar och får fördomar mot andra 
folkgrupper (Allwood och Franzén, 2000: 46f). Människor som alltid stämplas som avvikande 
och icketillhörande får en känsla av maktlöshet och avsaknad av samhörighet gentemot den 
majoritet grupp som är den samhälleliga normen (Dahlstedt & Hertzberg, 2005:29). 
 
De senaste åren har västländerna många gånger belyst socialt utanförskap. Detta syftar på 
” icke-deltagande” och innebär att många människor är utestängda i samhället från 
arbetsmarknaden och välfärdssystemet (Socialstyrelsen, 2006:18). Såväl Stigendal som 
Socialstyrelsen säger att sociala problem beror på samhällstrukturer och inte den enskilde 
personen (Socialstyrelsen, 2006:18f; Stigendal, 2003:36). Socialt utanförskap har drabbat 
många invandrargrupper under 1970-talet och framåt både när det gäller både social 
integration och systemintegration (Stigendal, 2003:43). Beslut kan tas utan att individen får 
vara med och påverka även om man är delaktig. Socialt utanförskap kan förklaras och 
analyseras endast genom att man studerar och skaffar sig kompetens om integrationen av 
nationssamhället. Man måste även kunna förstå de samhällsstrukturer som finns i samhället 
och förklara vad integrationen innebär. Integrationen kan innebära många saker som t.ex. att 
man är delaktig i samhällslivet, på arbetsmarknaden, i politiken, inom kultur, har 
fritidsaktiviteter, många sociala relationer och ett etablerat boende (Stigendal, 2003:33f). 
Integration beskrivs som ”sammansmältningen av separata enheter eller delar till en helhet”  
(Stigendal, 2003:34). Detta innebär att olika enheter förenas med varandra i nationssamhället. 
Man pratar om social integration och systemintegration som viktiga för att åstadkomma en 
helhet av nationssamhället. Det handlar inte bara om att människor ska medverka i sociala 
kontexter (systemintegration), utan de måste också få en känsla av att vara delaktiga (social 
integration). Systemintegration skapas när människor känner en känsla av gemenskap och 
tillhörighet (Stigendal, 2003:35).  
 
Strukturella förändringar på arbetsmarknaden har skapat höga kvalifikationskrav och medfört 
att okvalificerade arbeten har försvunnit med tiden. Nästan alla jobb kräver idag att man har 
någon utbildning (Socialstyrelsen 2006:54). I vissa länder som Sverige, Danmark och 
Tyskland ”kan gränserna mellan att stå innanför eller utanför marknadsekonomins produktion 
beskrivas som höga murar”  (Stigendal, 2003:38). För att kunna komma in på 
arbetsmarknaden ställs höga krav på kunskap och kompetens, därför har det blivit svårt för 
vissa grupper att integreras i samhället. På grund av språksvårigheter och kulturella skillnader 
har etniska minoriteter fått svårigheter i Sverige och Danmark. För att kunna få ett arbete 
kräver den svenska arbetsmarknaden att människor kan behärska det svenska språket både 
muntligt och skriftligt. Människor som kommer från en kultur som skiljer sig markant från 
den svenska kulturen, riskerar i högre utsträckning att få svårigheter att integreras i samhället, 
även om man har ett arbete. Det är lättare för majoritetsbefolkningen att ta sig över dessa 
murar, eftersom de oftast besitter bättre möjligheter och förutsättningar. Det svenska systemet 
ställer höga krav på invandrare som har en utbildning från hemlandet och kräver att det ska 
motsvara en svensk utbildning, annars riskerar man att inte få sysselsättning inom sitt yrke. 
                                                 
1Etnocentrism innebär att det egna landet och kulturen sätts i fokus och andra länders kultur inte ses som lika 
väsentliga (Allwood och Franzén, 2000: 46f). 
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Arbete är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna få tillgång till det 
sociala skyddsnätet, försörja sig och leva på en skälig levnadsnivå (Stigendal, 20003: 42f). 

Delaktighet och integration 
Enligt Lahti Edmark (2002) har negativa förändringar på arbetsmarknaden, i bostadspolitiken 
och i socialpolitiken drabbat de resurssvaga bostadsområdena hårdast. Utsatta stadsdelar är 
sårbara för förändringar i högre utsträckning än välmående områden. Bostadspolitiska insatser 
kan vara grundläggande, för att motverka och minska negativa konsekvenser av segregation i 
lokalsamhället. Staten ska ha som mål att främja och stödja integrationsprocesser. 
Grundläggande förutsättningar för att insatser ska bli lyckade och effektiva, är att olika 
politiska områden samverkar kring problem och lösningar som arbetsmarknadspolitik, 
kulturpolitik, social- och utbildningspolitik (Lahti Edmark, 2002:55f). Den politiska 
integrationen är en långsiktig process som kan skapas genom ett uthålligt agerande (Sahlberg, 
2000: 14 s.66). För att människor aktivt ska verka i demokratifrämjande aktiviteter är det en 
förutsättning att människor förfogar över nödvändiga resurser och valmöjligheter (Dahlstedt 
& Hertzberg, 2005:261).  
 
Delaktighet i politiska frågor är grundläggande för integrationsprocessen och medborgarnas 
makt och inflytande i samhället. Detta utgör ett sätt att påverka samhällslivet och 
levnadsvillkor på ett fundamentalt sätt (Valtonen, 2002:118; Sahlberg, 2000:14 s.104). 
Integrationsprocessen har som syfte att skapa bättre förutsättningar och jämlika levnadsvillkor 
för människor. Detta är ett sätt att acceptera alla invånare oavsett var de kommer ifrån och att 
se dem som unika (Stigendal, 2003:35). Sociala rättigheter är avgörande för att integrera 
människor i samhället. Asylsökande har begränsade rättigheter i länder som Tyskland, 
Frankrike, Storbritannien och Nederländerna i jämförelse med infödda eller de som har 
permanent uppehållstillstånd. De etniska grupperna får därmed svårigheter att etablera sig, 
eftersom de inte får ta del av välfärdssystemet (Dörr & Faist, 1997:422). Delaktighet och 
social integration beskrivs som en ”vi” -känsla – en social gemenskap. Detta kan möjliggöras 
genom att människor får tillgång till sysselsättning som i sin tur skapar integration i samhället 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2005:29; Stigendal, 2003:35). Det har många gånger diskuterats att 
medborgarnas delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för att 
åstadkomma en positiv förändring i utsatta bostadsområden. ”Bara med det direkta 
deltagandet av de medborgare som påverkas kan åtgärdsprogram bli framgångsrika”  
Stigendal, 2003:29). Man arbetar utifrån ett medborgarperspektiv som innebär att invånarna 
engageras i lokalsamhället, för att påverka demokratiska processer och beslut. Invånarna ska 
tillsammans med den ansvarige formulera målet för interventionerna och hitta strategier för 
att förändra området mot en positiv utveckling (Stigendal, 2003:29; Lahti Edmark, 2002:59). 
Förändringsarbetet är en långsam process som kräver tid och tålamod. För att kunna uppnå 
förändringar är det viktigt att man tänker kritiskt och reflekterar över allt man gör. Det kan 
t.ex. handla om att reflektera över valet av metoder och teorier som man kommer att förankra 
i organisationen (Lahti Edmark, 2002:62).  
 
Medborgarnas delaktighet och underifrånperspektivet2 ska främjas genom att det finns en 
ständig dialog och kommunikation mellan olika aktörer som t.ex. boende, kommunen, 
bostadsföretag och politiker. Ibland kan kommunikationskanalerna bli svåra att skapa på 
grund av brister i organisations- och samhällsstrukturer. Dessa strukturer kan skapa 
intressemotsättningar mellan boende och myndigheter om hur man vill att bostadsområdet ska 

                                                 
2 Underifrånperspektivet (”bottom up”) innebär man arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Invånarna tar 
initiativet och engagerar sig i lokalsamhället, för att påverka demokratiska processer (Lahti Edmark, 2002:75). 
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förändras. Därför är det viktigt att myndigheterna tillsammans med de berörda grupperna i 
början av förändringsprocessen kartlägger behovet av resurser och insatser för att tillgodose 
allas behov. I en kommunikationsbaserad process ligger målet i att främja och förebygga 
sociala problem och samtidigt lyfta upp betydelsefulla krafter som existerar i bostadsområdet. 
Genom denna process skapas kunskaper och erfarenheter som kan implementeras i olika 
projekt och verksamheter (Lahti Edmark, 2002:62). I Finland samverkar 
invandrarorganisationer och politiker tillsammans kring samhällsfrågor. Där är många etniska 
minoriteter politiskt aktiva och valdeltagandet ökar bland denna grupp. I bostadsområden där 
det bor många invandrare har det visat sig att gruppen organiserar sig i föreningslivet. Olika 
kulturella föreningar bildas utifrån medlemmarnas intresse. Detta anses vara en viktig brygga 
mellan systemet och medborgarna. Det är viktigt att det finns kulturella föreningar för att 
skapa integration och en stabil identitetsutveckling bland andra generationens invandrare 
(Valtonen, 2002:118f). I Sverige är det svårare för invandrargrupper att organisera sig inom 
politiken och i föreningar, eftersom man upplever att samverkan inte sker utifrån intressen 
och jämlika villkor (Dahlstedt, 2000:33).  

Teoretiska utgångspunkter 

KASAM 
Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky som studerat hur människor upplever 
känslan av sammanhang och vad är det som gör att vissa människor klarar svåra påfrestningar 
och har bättre hälsa än andra, trots att de lever under samma levnadsvillkor. KASAM innebär 
känsla av sammanhang och detta bygger på tre komponenter: meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet (Antonovsky, 1991:12). KASAM är ett ”generaliserat och varaktigt sätt att se på 
världen och sitt liv i den”  (Antonovsky, 1991:45).  
 
Antonovsky (1991) gjorde en undersökning bland israeliska kvinnor som hade klarat sig väl, 
trots att de hade levt under svåra omständigheter i koncentrationsläger. I studien kom han 
fram till att människor med högt KASAM – värde dvs. högt värde på komponenterna 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet hade bättre motståndskraft för att klara av livets 
svårigheter och påfrestningar. Dessa personer hade en inre känsla av sammanhang – även i de 
svåra förhållandena hade de hopp och motivation att aldrig ge upp. Oavsett vilka svåra 
situationer vi utsätts för menar Antonovsky vidare att man har en grund till god hälsa om man 
uppfattar tillvaron som begriplig, meningsfull och hanterbar (Antonovsky, 1991:11,38). 
Studien gick också ut på att hitta faktorer som omedelbart kunde bidra till hälsa och inte bara 
fungerade som en buffert mot svåra omständigheter (Antonovsky, 1991:27f). Den miljön som 
individen befinner sig i för tillfället, har stor betydelse för vilka svårigheter och stressorer 
hon/han kommer att utsättas för. Antonovsky betonar att alla människor befinner sig på ett 
kontinuum mellan frisk och sjuk (Antonovsky, 1991:34). Det finns både negativa och positiva 
stressorer. Konsekvenserna kan antingen leda till hälsa, sjukdom eller något mitt i mellan 
beroende på hur man hanterar problemet. Människor som ständigt utsätts för stressorer som i 
sin tur skapar spänningstillstånd måste motverkas. Detta kan bekämpas genom generella 
motståndsresurser (GMR) som består av t.ex. pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt 
stöd. Dessa möjligheter ger människor en stark känsla av sammanhang och gör att den sociala 
tillvaron blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 1991:12f).  
  
Antonovsky (1991) beskriver vidare KASAM på följande sätt: ”Känslan av sammanhang är 
en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 
varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 
värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 
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krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, 
och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky, 
1991:41). Dessa tre komponenter är kärnan i KASAM och förklaras på följande sätt: Nummer 
ett är begriplighet, två hanterbarhet och tre meningsfullhet (Antonovsky, 1991:41). 
 
1. Begriplighet är den kognitiva komponenten och innebär att individen upplever tillvaron 
begriplig, dvs. har ”en stabil förmåga att bedöma verkligheten”  (Antonovsky, 1991:39). När 
tillvaron blir begriplig är det möjligt att förstå och tolka händelser som antingen positiva eller 
negativa. Människor som besitter en hög känsla av begriplighet, förutsätter att de själva har 
förmågan att klara av utmaningar och svårigheter som uppstår i livet (Antonovsky, 1991:39).   
 
2. Hanterbarhet innebär i vilken grad människor upplever att de har tillgång till eller saknar 
tillräckliga resurser för att lösa och hantera sina problem i olika situationer. En hög känsla av 
hanterbarhet förutsätter att människan förfogar och har kontroll över nödvändiga medel, som 
behövs för att handskas med de stimuli som man utsätts för. Dessa resurser kan vara sociala, 
materiella och känslomässiga ägs antigen av den enskilde personen eller dennes familj, släkt 
och vänner. Detta möjliggör också att individen inte känner sig som ett föremål eller att livet 
är orättvist behandlat, utan som en aktiv aktör i situationer som man måste hantera 
(Antonovsky, 1991:40).  
 
3. Den tredje variabeln meningsfullhet kallar Antonovsky (1991) för KASAM:s 
motivationskomponent och betonar att den är viktigaste komponenten. Detta innebär hur 
människor upplever mening och betydelse med sin värld såväl känslomässigt som kognitivt. 
Det hänger ihop med upplevelsen av engagemang, utmaning, investering och delaktighet i det 
som inträffar, istället för att betrakta sig som åskådare. Man kan varken finna begriplighet 
eller hanterbarhet om man inte först känner mening med livet. Individer som medverkar i 
viktiga sfärer och upplever det som meningsfull har högre KASAM – värde än de som saknar 
dessa förutsättningar (Antonovsky, 1991:40f).   
 
Dessa tre komponenter går att särskilja men påverkar varandra. För att stark begriplighet och 
stark hanterbarhet ska hålla sig speciell länge, måste man först känna en mening med livet. 
Därför är meningsfullhet den grundläggande motivationsskapande komponenten så som även 
nämndes tidigare och därefter kommer begriplighet och hanterbarhet. Begriplighet är också 
viktigt för att kunna förstå och begripa de problem som förekommer. För att hantera detta 
måste man tro på egna resurser och därför anses den tredje komponenten också vara 
avgörande för att lyckas (Antonovsky, 1991:44f). Hur individen väljer att ställa sig till dessa 
tre variabler kan vara olika, beroende på omständigheter. Enligt Antonovsky (1991) sätter 
människor gränser för vad som är betydelsefull för dem. Människor kan ”placera sig högt på 
en komponent och lågt på en annan” i specifika eller allmänna situationer (Antonovsky, 1991: 
42). För att ha en hög känsla av sammanhang behöver man inte alltid begripa alla situationer 
och vara delaktig i allt som händer i livet som t.ex. politik eller föreningslivet. Det skapas en 
stark motivationskänsla hos människor som aktivt medverkar och föreställer sig att de har full 
kontroll och begriper de problem som de möter. Detta gör att personen blir mer benägen att 
skaffa resurser som är nödvändiga för att överleva och ger aldrig upp sitt sökande förrän man 
har funnit dessa resurser. Individer som saknar motivationen slutar att reagera och handla på 
de stimuli som uppstår. Detta gör att förmågan att söka efter medel försvinner och livet blir 
oförståeligt (Antonovsky, 1991:43f). Människor som ser en mening med det de gör har en 
stark KASAM och en mer stabil identitet än de som saknar det helt. KASAM förändras under 
livets gång och påverkar människors sätt att se på världen. Den som har haft en låg KASAM 
under en längre tid, kommer att få omfattande svårigheter och livet kan ständigt kännas som 
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oordnat, ohanterbart och meningslöst (Antonovsky, 1991:149ff). Föräldrar som besitter en 
hög känsla av sammanhang, kommer även att påverka sina barn. Denna känsla kommer att 
överföras till barnet, vilket gör att de också får en stark känsla av sammanhang och har bättre 
motståndskraft att klara av livets påfrestningar. Den sociala omgivningen och miljön är också 
avgörande i vilken utsträckning människor kommer att uppleva sin värld som begripligt, 
hanterbart och meningsfullt (Antonovsky, 1991:124f).   

Empowerment 
Under 1970-talet växte begreppet empowerment fram i USA och framställdes som ett sätt att 
förändra lokalsamhället och mobilisera resurssvaga grupper. Det handlar om att stärka 
människors makt och inflytande i samhället genom att arbeta ”bottom-up” dvs. med ett 
underifrånperspektiv (Forsberg & Starrin, 1997:5). Ordet Empowerment kan sammankopplas 
med viktiga egenskaper som gräsrotsorganisering, självtillit, socialt stöd, delaktighet, makt, 
egenkontroll, kompetens, medborgarskap, lokal utveckling, lokalt självstyre och stolthet 
(Forsberg & Starrin, 1997:12). Begreppet empowerment kan definieras på följande sätt: 
” Individuals, groups and/or communities become able to take control of their circumstances 
and achieve their own goals, thereby being able to work towards helping themselves and 
others to maximise the quality of their lives”(Adams, 2003:8). Detta innebär att medborgarna 
tar själva initiativet dvs. ”hjälp till självhjälp”  (self-help) och engagerar sig i sitt 
bostadsområdet eller det större samhället (Adams, 2003:23; Forsberg & Starrin, 1997:9).  
Empower innebär på engelska både makt eller kraft och ge möjlighet eller tillåtelse (Forsberg 
& Starrin, 1997:11).  
 
Empowerment ses som en social process som har till syfte att stödja och stärka människors 
självförtroende, möjligheter att tillgodose sina egna behov, förebygga egna problem och hitta 
viktiga resurser för att få makt över sina egna liv. Detta skapar också möjligheter för 
medborgarna att själva påverka sin livskvalitet genom en ökad delaktighet, inflytande och 
autonomi (Forsberg & Starrin, 1997:12; Jarhag, 2001:26f). Målet är också att öka tryggheten 
för människor, främja hälsa, social rättvisa, samt större politisk och social jämlikhet (Forsberg 
& Starrin, 1997:25; Payne, 2002:356). Genom individuellt eller kollektivt ansvar kan man 
motverka de sociala eller personliga barriärer som föreligger (Payne, 2002:353). Teorin utgår 
ifrån att alla människor har resurser och förmågor att kunna hantera sina problem. I 
förändringsprocessen ses människor som subjekt istället för objekt. Man intresserar sig för 
både människans inre och yttre dvs. individen och det sociala (Forsberg & Starrin, 1997:13; 
Payne, 2002:364). 
 
 I praktiken handlar empowerment om att förbättra maktlösa gruppers position i samhället och 
skapa bättre möjligheter för dem att påverka såväl politiska som ekonomiska livet (Jarhag, 
2001:26; Payne, 2002:354). Empowermentmodellen ger möjligheter till social förändring 
genom fem aspekter: personlig, social, pedagogisk, ekonomisk och politisk. Detta kan uppnås 
genom att se dessa aspekter som sammanflätade med varandra som gör att medborgarna kan 
”uppfylla individuella behov (personlig makt) och förbättra sin förmåga att påverka andra 
(relationsmakt), något som i nästa steg skapar möjlighet att påverka den generella 
maktfördelningen (Politisk makt)” 3 (Payne, 2002:354f). Det är viktigt att sätta lokal erfarenhet 
samt den kunskap som människorna vill bidra med i centrum. Empowerment stärker 
människors jagbild och ökar deras självkänsla. Detta skapar också bättre förutsättningar för 
den enskilde personen, att agera gentemot den sociala omgivningen och stärker individuella 
samt kollektiva resurser som kan tillämpas inom politiska och sociala organisationer (Jarhag, 

                                                 
3 Payne (2002) nämner inget vidare om pedagogiska och ekonomiska aspekter (författarens anm). 
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2001:27; Payne, 2002:356). Politiska och sociala rättigheter främjar människors delaktighet 
och makt. Delaktighet och empowerment kan ökas genom att invånarna får information och 
medverkar i demokratiska beslutsprocesser som berör dem (Payne, 2002:361). Empowerment 
motverkar diskriminering och ger människor bättre förutsättningar att påverka sina 
levnadsvillkor (Jarhag, 2001:25). Människor får möjligheter att tillfredställa egna behov samt 
vara med och planera olika insatsåtgärder. För att insatserna ska bli så effektiva så möjligt är 
det grundläggande att man skaffar sig en helhetsbild och kunskap om gruppens livssituation 
(Payne, 2002:362f). Människor som deltar i sociala kontexter får en känsla av samhörighet 
och gemenskap (Forsberg & Starrin, 1997:28). 

Studiens analysredskap 
Några centrala analysredskap har valts utifrån de teorier och den forskning som har framställts 
ovan. Alla dessa begrepp har valts att appliceras i studien och presentationen av resultatet. 
 
Invandrare är underrepresenterade och deltar mindre i demokratiska processer. Människor 
som ständigt utpekas som ” invandrare”  får sämre förutsättningar och resurser att framhålla 
sina åsikter i demokratiska beslut. Detta ses som ett hot mot den representativa demokratin 
och integrationen i samhället (Dahlstedt & Hertzberg, 2005:12). Andra centrala begrepp som 
kommer att användas är segregation. Segregationen innebär ”en geografisk separation”  och 
skapar skillnader mellan olika folkgrupper när det gäller levnadsvillkor och boende (Palander, 
2006:76). Ekonomiskt utsatta bostadsområden ”har alltmer kommit att utgöras av fattiga 
’synliga’  invandrargrupper”  som är sårbara (Socialstyrelsen, 2006:13). Denna grupp omfattar 
oftast människor från Sydeuropa, Asien, Nordafrika och Latinamerika. Dessa grupper har den 
sämsta positionen i det svenska samhället, när det gäller möjligheten att erhålla ett arbete 
(Socialstyrelsen, 2006:13). Många etniska minoriteter är utanför samhället. Detta innebär att 
de inte utövar delaktighet och inflytande i samhällslivet, på grund av de är utestängda från 
arbetsmarknaden och välfärdssystemet (Socialstyrelsen, 2006:18).  
 
Medborgarnas delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för att 
skapa integration samt motverka utanförskap, segregation eller boendesegregation och för att 
demokratin inte ska försvagas. ”Bara med det direkta deltagandet av de medborgare som 
påverkas kan åtgärdsprogram bli framgångsrika”  (Stigendal, 2003:29). Det kan möjliggöras 
genom att man stärker människor makt (Empowerment) och inflytande gentemot samhället 
(Forsberg & Starrin, 1997:5). När medborgarna har makt och kontroll över sina liv, det är då 
de kan känna att de har stark KASAM – värde och se världen som begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Antonovsky (1991) beskriver KASAM på följande sätt: ”Känslan av 
sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang” 
(Antonovsky, 1991:41).  
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Metod 

Val av metod 
Val av undersökningens tillvägagångssätt ska inte avgöras i förväg, det ska istället utformas 
utifrån studiens ämne och frågeställningar (Holme och Solvang, 1997:75; Silverman, 
2005:122). Utifrån syftet i föreliggande studie valdes en kvalitativ metod för genomförandet i 
form av en intervjustudie. För denna intervjuundersökning valdes en halvstrukturerad 
intervjumetod med tema och frågeställningar (se bilaga 1). Genom att tillämpa detta 
tillvägagångssätt är det möjligt att under intervjuns gång korrigera och ta bort frågor som inte 
ska vara med, eller lägga till frågor som saknas. Kvale (1997) menar att denna typ av 
forskningsintervju ”är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema 
av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas 
genom en dialog”  (Kvale, 1997:117f). Genom den kvalitativa ansatsen skapas en närhet och 
en öppen dialog med respondenterna. Syftet med denna undersökning är därför att få en 
djupare kunskap och förståelse för den företeelse som ska studeras utifrån respondenterna 
synsätt (Holme & Solvang, 1997:92; Silverman, 2005:154).  

Litteraturanskaffning  
I princip inträder den kvalitativa ansatsen när forskaren börjar samla in relevant litteratur 
inom det ämne man vill fördjupa sig i och formulera frågeställningar kring (Larsson m.fl., 
2005:96). Litteraturinsamlingen kan ske på olika sätt t.ex. genom böcker, avhandlingar, 
artiklar, rapporter, uppsatser, studier och annat litteratur som har tipsats av handledare. Det 
enklaste sättet att hitta källor, är att forskaren söker på bibliotekens databaser genom att man 
avgränsar sig till vissa kategorier och sökord (Ejvegård, 1996:42; Holme & Solvang 
1997:130). I denna studie har litteraturen anskaffats främst via Örebro universitetsbibliotek 
och genom olika sökmotorerna: Libris, Google, Voyager, och artikeldatabasen Elin@Örebro 
samt Social services abstracts. Sökningen har begränsats till olika begrepp och dessutom 
gjordes en avgränsning på litteraturpubliceringen som inte fick vara äldre än tio år. I denna 
studie har ändå en primärkälla tillämpats som är äldre än det som är sagt ”Antonovsky 1991” , 
vilket ansågs vara relevant i detta avseende. Till den första kategorin som beskriver 
demokratiunderskott har databasen Voyager används som består av sökorden demokrati samt 
utanför demokratin. På första nyckelorden fick jag 1175 träffar och på andra ordet fick jag 8 
träffar. Till de andra kategorierna som handlar om segregation eller bondesegregation, socialt 
utanförskap, delaktighet och integration, KASAM och empowerment har samma sökmotor 
tillämpats. Dessa består av sökord: integration i lokalsamhället fick 1 träff, lokal demokrati 18 
träffar, demokrati i praktiken 5 träffar, medborgarinflytande 48 träffar, segregation 91 träffar. 
Sökte också på bostadssegregation fick 23 träffar, integration 1081 träffar, utanförskap 26 
träffar, Antonovsky 4 träffar och Empowerment 119 träffar. I Elin@orebro sökte jag på 
sökordet visible minorities och fick 83 träffar. Jag skummade genom dessa träffar och valde 
tre artiklar som stämde med studiens ämne och syfte. Sökte också på databasen social services 
abstracts: Integration*  and involvement*  and immigrant* , fick 15 träffar, valde en artikel 
samt sökte också på political*  immigrant* , fick 213 träffar, här valdes också en artikel. 
Google har också varit till stor hjälp för att komma in på pdf filer och för att hitta relevanta 
referenser som jag sen kunde söka på Voyager. Libris hjälpte till för att se i vilket bibliotek en 
viss referens fanns. Generellt har jag använt samma nyckelord i Google och Libris men fick 
olika träffar i jämförelse med Voyager. Litteraturinsamlingen har också skett via referenser i 
tidigare uppsatser samt i böcker. Handledarna har också bidragit med förslag på relevant 
litteratur. 
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Källkritik 
När man analyserar är det avgörande att vara kritisk mot de tolkningar man gör av en text 
eller vid en dialog (Holme & Solvang, 1997:290). Ejvegård (1996) betonar att det är 
forskarens ansvar att diskutera referensernas tillförlitlighet. I denna undersökning har fem 
vetenskapliga artiklar använts för att uppfylla saklighetskravet och objektivitetskravet 
(Ejvegård, 1996:59). Författaren ska ha full kontroll över det som står i litteraturen och 
försöka förstå vilket budskap författaren vill framhäva. En förutsättning för att kunna få en 
förståelse för de tolkningar som görs, är en grundläggande kunskap om historiska händelser. 
Det är viktigt att forskaren inte förknippar det som har hänt tidigare med nuet. För att öka 
tillförlitligheten är det avgörande att forskaren fokuserar på källans ursprungssituation och tar 
hänsyn till det år då den publicerades. Det går aldrig att vara helt neutral och säga att det som 
mottagare tolkat helt överensstämmer med sändarens budskap. Författaren bör utgå ifrån flera 
källor som säger samma om det fenomen som studeras. Genom att använda olika referenser 
får forskaren möjlighet att jämföra och analysera informationen med varandra. Detta ökar 
också trovärdigheten i källan som används i studien. Detta är nödvändigt för att få en 
helhetsbild av de förhållande som föreligger och för att minska risken för feltolkningar i 
texten. Eftersom alla böcker har olika intressen och syfte, bör forskaren använda flera 
referenser för att förstå det man studerar (Holme & Solvang, 1997:134f). I denna studie har 
olika referenser tillämpats för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i det som har tolkats 
i texten. Jag har endast använt mig av primärkällor (förstahandskällor), vilket innebär att jag 
har undvikit att använda andrahandskällor (sekundärkällor) medvetet. Sekundära källor kan 
medföra att vissa förvrängningar kan uppkomma ”när något rycks ur sitt sammanhang och 
kanske förkortas”  (Ejvegård, 1996:60). Därför föredrar Ejvegård att man använder sig av 
primärkällor i största möjliga mån. I princip bör forskaren också använda sig av senaste 
upplagan så mycket det möjligt och undvika äldre källor (Ejvegård, 1996:60f; Holme & 
Solvang, 1997:136). För att få färsk data har jag därför sållat bort litteratur som har varit äldre 
än 1996, med undantag av Antonovsky (1991) som bedömts som väsentligt och tillämpats 
efter noggrant granskning. Denna medvetenhet är viktig för att man ska förstå vilka tolkningar 
och slutsatser man drar utifrån den befintliga källan som kontinuerligt applicerats i denna 
studie (Holme & Solvang, 1997:138). 

Urval av respondenter 
Urvalet av intervjupersoner är en avgörande del av det man avser att studera i studien. I 
kvalitativa metoder finns det olika urvalsstrategier, som används för att samla in de personer 
som ska intervjuas. Följande uppsats bygger på ett strategiskt urval, vilket innebär att 
intervjupersonen har valts ut medvetet utifrån studiens syfte och frågeställningar (Holme & 
Solvang, 1997:101). I denna studie har kontakten med intervjupersonerna delvis skapats via 
en person som känner en annan person osv. – ett så kallat snöbollsurval (Larsson m.fl., 
2005:103). En annan strategi som använts vid insamlingen av respondenter har varit ett 
bekvämlighetsurval som innebär att man väljer de individer som man lättast kan få tag i. 
Dessa personer kan vara grannar eller vänner (Trost, 2005:120). Kvale (1997) påpekar att det 
är bättre att begränsa antal intervjupersoner vid kvalitativa ansatser, för att hålla sig till 
tidsramen och öka kvaliteten i uppsatsen. Kvale (1997) menar vidare att forskaren, istället ska 
fokusera sig på analysen av intervjuerna, eftersom kvaliteten är viktigare än kvantitet. Det 
räcker med en intervju, om syftet är att förstå den enskilde personens livshistoria (Kvale, 
1997:97f).  I denna studie har antalet intervjuer begränsats till åtta personer, detta på grund av 
tidsbrist. I undersökningen har fyra kvinnor och fyra män intervjuats för att få en jämn 
fördelning mellan könen. 
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Konstruktion av intervjumanual 
Kvale (1997) betonar att det är viktigt att forskaren först och främst skaffar sig grundläggande 
kunskaper om det tema som ska studeras vid intervjuundersökningen. Sedan ska syfte och 
frågeställningar kartläggas. Det är också nödvändigt att författare tar hänsyn till vilka 
strategier eller metoder som kommer att tillämpas vid studiens olika stadier. Det viktigt att 
författaren planerar i förväg hur han/hon ska gå tillväga för att nå det uppsatta målet (Kvale, 
1997:91f). I denna undersökning har förkunskaper skaffats genom olika litteraturstudier som 
ansågs vara relevanta i förhållande till ämnet. Parallellt med detta strukturerades även studiens 
syfte och frågeställningarna som var grunden vid intervjugenomförande. Därefter utformades 
olika teman utifrån syftet och relevant litteratur. Tema ett besvarar fråga ett och tema två 
besvarar fråga två osv. Varje steg som har tagits i uppsatsen har varit väl genomtänkt och 
planerat. Inledningsvis gjordes en pilotintervju för att testa frågeställningarnas tydlighet och 
för att se hur respondenterna uppfattade frågorna. Genom att prova frågeställningarna kunde 
respondenten ge feedback om hur frågorna uppfattades och vad som skulle ändras. Några 
frågor formulerades om och några togs bort efter pilotintervjun, vilket även Kvale (1997) 
föreslår att forskaren bör göra för att göra intervjuguiden distinktare (Kvale, 1997:137, 155). 
 
Utifrån de befintliga teman och syftet har jag besvarat frågeställningar genom vetenskaplig 
litteratur som belyser detta ämnet. Tema Medborgardelaktighet och inflytande har utformats 
utifrån Dahlstedt & Hertzberg (2005), Sahlberg (2000), Stigendal (2003), Socialstyrelsen 
(2006), Meeuwisse & Swärd (2002), Allwood & Franzèn (2000), Balakrishnan m.fl. (2005) 
och Adman & Strömblad (2000) som lyfter upp invandrares underpresentation och 
ickedeltagande i demokratiska beslut. Tema två Möjligheter och hinder har konstruerat utifrån 
Sahlberg (2000), Adman & Strömblad (2000), Socialstyrelsen (2006), Stigendal (2003), 
Schaafsman & Sweetman (2001), Dahlstedt (2000), Allwood & Franzèn (2000), Dahlstedt & 
Hertzberg (2005) och Antonovsky (1991). Dessa författare belyser olika gruppers position i 
samhället och tar upp vilka möjligheter samt hinder de möter vid deltagande i demokratiska 
processer i samhället. Vidare lyfter de upp de det som skapar utanförskap. Tema tre 
Förebyggande arbete har utarbetats med utgångspunkt i Lahti Edmark (2002), Jarhag (2001), 
Forsberg & Starrin (1997), Payne (2002), Antonovsky (1991), Stigendal (2003, Dahlstedt, 
2000 och Sahlberg (2000). Samtliga forskare beskriver hur delaktighet och integration kan 
skapas i samhället. De belyser även de faktorerna som gör att människor inte känner sig 
integrerade samt delaktiga samhället. 

Intervjugenomförande 
I denna studie har jag följt Kvales instruktioner och tips gällande intervjugenomförande 
(Kvale, 1997:120). Jag träffade respondenterna var och en personligen två veckor innan 
intervjun för att berätta om studiens syfte och hur intervjun skulle genomföras och hur viktigt 
det var att de deltog i undersökningen. Vidare informerades respondenterna om att 
intervjuerna skulle ligga till grund för föreliggande studie och att det var frivilligt att delta i 
undersökningen samt att man hade rätt att avbryta intervjun när som helst under tiden. Jag 
berättade även att bandspelare skulle användas för att lättare komma ihåg vad som hade sagts 
under intervjun och för att öka kvaliteten och tillförlitligheten i studien. Jag berättade även att 
jag skulle anteckna samtidigt. Genom att använda bandspelare och anteckna kunde 
bearbetningen av materialet underlättas. 
 
När syftet och frågeställningarna var framställda kontaktades intervjupersonerna den 18 
oktober via telefon och tider för intervjun bokades. Vissa av respondenterna ville att intervjun 
skulle ske hemma hos dem och andra sa att platsen för intervjun inte hade någon större 
betydelse. Dessa önskemål respekterades fullt ut. Innan intervjun skulle börja delades 
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ytterligare ett skriftligt informationsblad om studiens syfte ut, vilket respondenterna fick 
behålla. Respondenterna fick också skriva under ett samtycke till att delta i studien (se bilaga 
2). Detta är nödvändigt på grund av etiska skäl. Genom att få deras samtycke kunde 
intervjuerna genomföras. Respondenterna informerades även om att de ytterligare kunde ställa 
frågor om något var oklart angående studien. I början av en intervju är det viktigt att etablera 
en trygg relation med respondenten, för att personen ska kunna fritt dela med sig sin livsvärld 
som är avgörande för undersökningen. Detta ska ske genom att vara uppmärksam, lyhörd och 
lyssna noga på vad den intervjuade har att säga (Kvale, 1997:18). Därför inleddes varje 
intervju i denna undersökning med enklare frågor som respondenterna förväntas kunna svara 
på för att skapa en trygg atomsfär vid intervjugenomförandet. Datainsamlingen vid kvalitativa 
intervjuer är tidskrävande och varje intervju kan ta cirka en till tre timmar att genomföra 
(Holme & Solvang, 1997:100). För denna studie tog varje intervju cirka 1 timme som 
spelades in på band. Några intervjuer ägde rum hemma hos respondenterna och andra i 
skolans lokaler. Vid första intervjutillfället märktes det att vissa frågeställningar fortfarande 
var samma, därför togs somliga frågor bort. Vid intervjugenomförandet användes två olika 
språk, dels svenska och dels kurdiska, för att underlätta för respondenterna. Många av 
respondenterna hade språksvårigheter i svenska som gjorde att vissa frågor formulerades om 
och översattes till kurdiska. Vid kommunikationsöverföringen kan det ha uppstått 
missförstånd, eftersom människor tolkar informationen på olika sätt som gör att man aldrig 
kan vara säker på att det material som kommit fram överensstämmer med det som 
respondenterna har sagt (Holme & Solvang, 1997:290).   

Databearbetning och analys 
Undersökningen syfte och frågeställningar har genomsyrat hela uppsatsen samt 
databearbetningen.  Efter intervjuerna transkriberades materialet ordagrant för att sedan 
analyseras (Kvale, 1997:155f). Kvale (1997) rekommenderar ”ad hoc”  tillvägagångssätt som 
är det vanligaste formen vid intervjuanalysen istället för standardstrategi. Ad hoc innebär att 
forskaren kombinerar fritt mellan olika angreppssätt och tekniker för skapande av mening 
(Kvale, 1997:184). Det är forskarens uppgift att följa upp sina tematiska frågor från början till 
slut (Kvale,1997:170). I denna studie har olika strategier används för att sammanställa 
intervjumaterialet. Dataanalysen är viktig för att beskriva, förstå, förklara och tolka det 
material man har fått fram. Därför lästes datamaterialet flera gånger för att förstå det som 
respondenterna hade sagt under intervjun och för att stärka tillförlitligheten i studien. Kvale 
(1997) betonar att efter man har transkriberat texten är det väsentligt att innehållet i bandet 
förstörs för att främja människors integritet. Materialet från intervjuerna måste också 
bearbetas i uppsatsen på ett sätt som främjar anonymitetskravet, vilket också har gjorts i 
denna undersökning. Detta innebär att respondenterna avkodas. Jag har även eliminerat en del 
talspråk och formulerat om texten för att undvika ett osammanhängande språk. Korrigeringen 
av språket måste formuleras på ett sätt som motsvarar det ursprungliga talet och på det sättet 
som respondenterna har uttryckt sig (Kvale, 1997:156f). Därefter utformades materialet i 
olika teman utifrån undersökningens frågeställningar. Vidare raderades även vissa delar i 
texten som ansågs vara oviktig i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, vilket 
även Kvale betonar att forskaren bör göra ((Kvale, 1997:171). I analysen används också en 
hel del citat för att belysa om det finns några skillnader eller likheter mellan det 
respondenterna säger. Holme & Solvang (1997) betonar att författaren bör undvika för många 
eller för långa citat eftersom det kan skapa oflyt i texten (Holme & Solvang, 1997:142). I 
analysen har jag har även vävt in teorier och tidigare forskning. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att stärka validitet samt reliabilitet i studien måste forskaren noggrant och kontinuerligt 
överväga den information som har kommit fram vid insamlingen (Holme & Solvang, 
1997:163). Detta är också viktigt för att kontrollera och verifiera materialet (Kvale, 
1997:207). Validitet handlar om undersökningens giltighet samt om forskaren har studerat 
den företeelse som var avsedd att mätas. Kvale (1997) beskriver att validiteten i en 
undersökning utgår ifrån sju stadier bl.a. är det viktigt att ta hänsyn till valet av teorier vilka 
måste vara förenliga med syfte och frågeställningar (Kvale, 1997:214f). Denna studie har hög 
validitet eftersom jag har granskat och kontrollerat de källor som har används i möjligaste 
mån. Reliabilitet beskriver undersökningen tillförlitlighet och hur man har gått tillväga för att 
möjliggöra uppsatsen. (Holme & Solvang, 1997:94). För att kunna uppfylla reliabilitetskravet 
och verifiera resultatet i denna studie i möjligaste mån, måste flera forskare undersöka samma 
problemområde genom att använda samma metod (Silverman, 2005:210). För att öka både 
validiteten och reliabiliteten i högsta grad i denna studie har jag preciserat noggrant metodens 
olika delar ovan, t.ex. litteraturanskaffningen, intervjuundersökningen samt analysen. De 
personer som har medverkat anses uppfylla studiens syfte och krav. Jag känner många av de 
respondenter som har deltagit i denna undersökning och jag är fullt medveten om att detta kan 
ha påverkat uppsatsens resultat både positivt och negativt. Fördelen med detta kan ha varit att 
respondenterna kände sig mer bekväma och villiga att berätta allt om sig själva, eftersom de 
kände intervjuaren sen innan. Det kan eventuellt också ha påverkat intervjun negativt då de 
hämmats av att jag sedan tidigare känner dem. Som helhet har studien uppnått sitt syfte och 
mål. Det krävs fler respondenter för att kunna göra statistiska generaliseringar och för att 
kunna pröva hypoteser om det finns skillnader mellan dessa människor (Kvale, 1997:97f).  
Detta resultat kan ändå användas i praktiken för att öka respondenternas delaktighet och 
inflytande i samhället.  

Etik och metoddiskussion 
Det finns fyra grundläggande etiska principer som forskaren måste uppfylla vid 
forskningsarbetet, för att främja respondenternas integritet och självbestämmande 
(individskyddskravet). Dessa kriterier omfattar: informationskravet som innebär att författaren 
ska informera respondenterna om studiens syfte och vad som gäller för deras medverkan. 
Forskaren är också skyldig att berätta för intervjupersonerna, att deltagande frivilligt och att 
de kan avbryta sin medverkan när som helst under tiden. Den andra principen är 
samtyckekravet som handlar om att forskaren är ansvarig att informera deltagarna skriftligt 
och inhämta samtycke från dem. Det tredje kriteriet är konfidentialitetskravet som beskriver 
att forskaren måste förvara allt material som har framkommit under intervjun på ett säkert 
sätt. Den fjärde principen är nyttjandekravet som handlar om att all insamlad information 
endast ska brukas för forskningsändamål (HSFR ETIK, 1999). För att inte kränka människors 
integritet och självbestämmande har denna studie uppfyllt alla dessa etiska principer som är 
viktiga att ta hänsyn till, vilket författaren har redogjort för kontinuerligt i metoddelen. Den 
kvalitativa metoden har kritiserats många gånger för att den inte håller en tillräcklig 
vetenskaplig nivå, eftersom den anses bygga på ett vardagligt samtal (Kvale, 1997:16). Vidare 
påpekar Kvale (1997) att den kvalitativa metoden är det enda sättet för att förstå människans 
sociala verklighet ur individens eget perspektiv (Kvale, 1997:9). Det finns både nackdelar och 
fördelar med kvalitativa metoder. Styrkor med det kvalitativa tillvägagångssättet är att man 
får en djupare och mer heltäckande bild av människans sociala livsvärld samt att den 
intervjuade har chansen att ytterligare ställa frågor om man inte förstått en viss frågeställning. 
Andra styrkor i denna uppsats är att författaren noggrant beskrivit intervjumanualen och att 
syftet har hållits levande hela tiden. Fördelen är också att jag kände många av respondenterna 
och även kunde prata deras modersmål – kurdiska, vilket underlättade kommunikationen. Det 
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kan även vara en svaghet i denna studie att jag kände många av respondenterna, vilket kan ha 
påverkat studiens resultat på negativt sätt som jag även nämnde tidigare. Jag vill även påpeka 
att det var mer positivt än negativt att jag kände många av respondenterna sen innan, eftersom 
detta gjorde att respondenterna kände sig mera bekväma vid intervjun. Andra svagheter är att 
materialet ofta blir väldigt omfattande och tidskrävande att analysera (Holme & Solvang, 
1997:76f, 139). Kvale (1997) betonar att det är en fördel att det finns flera uttolkare när 
författaren analyserar intervjumaterialet, för att höja objektiviteten och reducera subjektivitet 
vid analysen. Detta har varit omöjligt i denna uppsats, vilket är en nackdel eftersom 
forskarens eget synsätt kan ha påverkat resultatet i analysen (Kvale, 1997:188). Denna 
undersökning bygger på en form av intervjusamtal som har till syfte att studera på vilket sätt 
kurdiska föräldrar deltar i demokratifrämjande processer, för att påverka beslut som fattas i 
Brickebacken. Den kvalitativa metoden avgjordes också på grund av att vissa av 
respondenterna hade svårigheter med svenska språket och därför var fördelen att jag kunde 
prata kurdiska med dem istället. Det hade varit en nackdel att tillämpa en kvantitativ ansats i 
form av en enkätundersökning, på grund av respondenternas bristande språkkunskaper.   

Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna med kurdiska föräldrarna att beskrivas. 
Denna presentation kommer att belysas tematiskt utifrån undersökningens frågeställningar. 
Datamaterialet kommer att sammanställas i löpande text utifrån teori, tidigare forskning och 
intervjuerna.  

Bakgrund och presentation av intervjuerna 
I denna studie har åtta personer medverkat, fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 26 till 60 år. 
Respondenterna har bott i Sverige mellan 3 till 16 år och i Brickebacken mellan 1 till 7 år. 
Respondenterna har mellan två och tio barn. De flesta intervjupersonerna har flyttat till 
Brickebacken på grund av att de har släkt och vänner i området. Intervjupersonerna har 
varierande bakgrund när det gäller utbildning och arbete. En respondent är högutbildad och 
även författare samt aktiv ledare i idrottssammanhang i hemlandet. I Sverige jobbar individen 
inom ett yrke som inte kräver någon utbildning. Två av intervjupersonerna läser på SFI 
(svenska för invandrare) och en av dem jobbar som vårdbiträde inom vård och omsorg samt 
studerar samtidigt vidare till undersköterska på komvux. En annan person jobbar också inom 
vård och omsorg. En respondent är arbetslös och två av dem jobbar som lokalvårdare. Några 
av respondenterna har läst grundskolan i hemlandet medan andra helt saknar utbildning.  
 
Två av intervjupersonerna säger att de inte har valt att bo i Brickebacken, utan att det var en 
större och billigare lägenhet som eftersöktes. Majoriteten av respondenterna trivs bra i 
Brickebacken för att allt ligger nära t.ex. skola, aktiviteter samt centrum och har inga 
funderingar på att flytta från bostadsområdet. Det är endast tre av de svarande som har 
funderingar på att flytta från området eftersom de upplever stadsdelen som mindre lockande 
och otrygg och för att det inte finns många fritidsaktiviteter. Vidare berättar en av 
informanterna att det finns sämre valmöjligheter i bostadsområdet, vilket gör att man ” känner 
sig fångat i området” . Samtliga respondenter säger att samhället ska satsa mer på 
Brickebacken och då främst barnen, eftersom behovet är stort. Två av intervjupersonerna 
berättar att de har råkat ut för fördomar när de har berättat att de bor Brickebacken, eftersom 
många människor oftast uppfattar stadsdelen som ett problemområde. Fem av informanterna 
berättar också att de upplever att det finns sociala problem i Brickebacken t.ex. hög 
arbetslöshet, många bidragsberoende, ohälsa, segregation och kriminalitet.  
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Medborgardelaktighet och inflytande 
Den representativa demokratin förutsätter att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” . 
Det bygger på rättigheter, yttrandefrihet samt skyldigheter (Dahlberg & Vedung, 2001:7). 
Oavsett etnisk bakgrund har alla människor i Sverige rätt att delta i demokratiska processer, 
för att påverka sina levnadsförhållanden (Wohlgemuth, 2006:9). Hälften av 
intervjupersonerna brukar rösta vid allmänna val medan resterande aldrig har röstat trots att de 
har bott i Sverige flera år. Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att rösta för att man 
då kan framhäva sina åsikter och välja de personer som man vill ska styra landet. Det är också 
viktigt för demokratin och på detta sätt kan man påverka sina levnadsvillkor. Även de som 
aldrig har röstat anser att det är väsentligt att vara med och påverka samhället. I Örebros 
resurssvaga stadsdelar där det bor många etniska minoriteter är valdeltagande lågt (Sahlberg, 
2000:14 s.99). Det finns även skillnader mellan infödda och invandrare. Invandrare är mindre 
benägna att delta i demokratifrämjande aktiviteter än majoritetsbefolkningen. Detta kan bero 
på många orsaker, bl.a. att invandrargrupper inte tror att de har möjligheter att påverka 
demokratiska processer och politiken (Adman & Strömblad, 2000:16 s.62).  En annan faktor 
som är avgörande för i vilken utsträckning människor är benägna att engagera sig i 
samhällslivet är hur länge individen har bott i det nya landet och vilka erfarenhet man har med 
sig från hemlandet. I denna studie är det sju av åtta respondenter som känner sig utanför 
samhället oavsett hur länge de har bott i Sverige eller har arbete (Sahlberg, 2000:14 s.66; 
Adman & Strömblad, 2000:16 s.62). Den som har en högre utbildning och högre inkomst är 
också mer benägen att rösta vid valdeltagande än de som saknar dessa möjligheter (Sahlberg, 
2000:14 s.95). Det är endast en av de intervjuade som är arbetslös resterande har någon typ av 
sysselsättning antingen studerar de på SFI eller arbetar.  
 
För att främja hälsa och demokrati i samhället är medborgardelaktighet och inflytande en 
grundläggande förutsättning enligt tidigare studier. Därför var det relevant att fråga kurdiska 
föräldrar om de kände sig delaktiga i sitt lokalsamhälle. Sju av åtta respondenter medger att 
de känner sig utanför samhället oavsett om de hade sysselsättning eller inte. Det är väsentligt 
att lyfta upp detta, eftersom utanförskap utgör ett hot mot demokratin och försvagar 
människors känsla av sammanhang (Dahlstedt & Hertzberg, 2005:12; Socialstyrelsen, 
20006:48). Alla respondenter i studien säger att de sällan har fått information om vad som 
händer i Brickebacken, men när de får information då brukar de medverka vid de aktiviteter 
som erbjuds. En av respondenterna säger ” finns det aktiviteter som anordnas i området, jag 
visste inte. Vi ska inte bli bortglömda. Varför tror de inte på oss, är det för att vi är 
invandrare?. Samtliga intervjupersoner vill vara med och påverka beslut som gäller sitt 
bostadsområde om de får information och de är också medvetna om att det är viktigt att vara 
delaktiga för att påverka angelägna beslut. Människor som aktivt engagerar sig i samhällslivet 
får en stark motivationskänsla som gör att självförtroendet ökar och man har lättare att stå 
emot svåra omständigheter, eftersom man anser att man har full kontroll över de problem som 
uppstår till skillnad från dem som saknar dessa förutsättningar. Detta ökar också människors 
benägenhet att aldrig ge upp sitt sökande efter nödvändiga resurser för att kunna leva en 
skälig levnadsnivå. Individer som uppfattar livet som begripligt, meningsfullt och hanterbart 
har en stark KASAM samt bättre möjligheter att behålla hälsan väl trots svåra påfrestningar. 
Två av de intervjuade berättar att de bara kan delta ibland eftersom de arbetar. Det betonas att 
individen inte behöver medverka i allt som händer i det vardagliga livet eller förstå det som 
sker för att uppnå en hög känsla av sammanhang, eftersom människor alltid sätter gränser för 
vad som är viktigt för dem (Antonovsky, 1991:42ff).  
 
De flesta intervjupersoner säger att det som kan få dem att delta, är att det finns fler aktiviteter 
som präglas av alla kulturer. Två av föräldrarna betonar att orsaken till att det existerar 
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utanförskap kan bero på att man inte har fått en bra introduktion i början om hur det svenska 
systemet fungerar. Respondenterna säger vidare att introduktionen skulle göra det lättare för 
människor att integreras i det nya landet. Detta är en väsentlig faktor att ta hänsyn till 
eftersom människor får problem att etablera sig i det nya landet om de inte får tillräckligt med 
information om hur systemet fungerar, vilka skyldigheter samt rättigheter man har till sitt 
förfogande. Detta skapar i sin tur många svårigheter för den enskilda individen att komma in 
på arbetsmarknaden eller andra väsentliga institutioner (Adman & Strömblad, 2000:16 s.66f). 
Två av intervjupersonerna berättar att ” det känns som att de har samlat oss alla invandrare 
på ett område”  och säger vidare att detta är negativt, eftersom det blir svårare att lära sig 
språket och etablera sig i samhället. Enligt tidigare forskning finns det både fördelar och 
nackdelar med detta. Invandrargrupper har oftast sämre möjligheter både ekonomiskt och 
socialt, därför är de tvungna att bo i ekonomiskt utsatta bostadsområden. Andra anledningar 
till att etniska minoriteter väljer att bosätta i sig med andra etniska grupper är på grund av 
vänner som man känner samhörighet med. En fördel med detta är att nya invandrargrupper får 
det lättare att skapa sig sociala nätverk med personer som kommer från samma land. Den 
sociala kontakten är väsentlig för att den nya gruppen ska komma in på bostadsmarknaden 
och arbetsmarknaden. Nackdelar är att det skapas gränser mellan etniska minoriteter och 
infödda, eftersom båda grupperna känner en viss osäkerhet inför det främmande och undviker 
att upprätta sociala kontakter med varandra. Detta gör att det blir svårare att integrera 
människor i samhället (Socialstyrelsen, 2006:189f). En av föräldrarna säger att många 
svenskar flyttar från Brickebacken för att området har dåligt rykte. Individen berättar vidare 
att detta gör att man känner sig mer utanför och ” man känner sig liten” . Detta har skapat 
etnisk segregation i vissa bostadsområden i Örebro. Etnisk boendesegregation framträder då 
det skapas fysiskt avstånd mellan människor, när det gäller bosättningsmönster, ekonomisk 
status, samhällsklasser och etnisk tillhörighet (Socialstyrelsen, 2006:188; Dahlstedt & 
Hertzberg, 2005:43). Det visar markanta skillnader mellan rika och fattiga. I de segregerade 
stadsdelarna samlas nytillkomna invandrare, arbetslösa, låginkomsttagare, lågutbildade, 
förtidspensionerade, sjukskrivna och bidragsberoende (Socialstyrelsen, 2006:7). Samtliga 
informanter betonar att det finns sämre förutsättning i bostadsområdet som t.ex. att det inte 
finns någon bankomat, apotek och fler livsmedelsaffärer, vilket är viktigt för invånarna.  
 
Samtliga respondenter deltar i någon typ av aktivitet och några av dem är medlemmar i 
kurdiska föreningen. Två av dem är även medlemmar i socialdemokratiska partiet. Dessa två 
personer har också varit aktiva i politiska frågor och samhällsfrågor i sitt hemland. Ingen av 
de intervjuade visste vad områdesforum var när de tillfrågades. Respondenterna tillfrågade 
även om de brukar läsa lokaltidningen ”Brickenytt” , sex av de intervjuade medger att det inte 
vet vad det är och resterande säger att de läser ibland för att få information om vad som 
händer i området. Det är endast en person som har både kontakt med svenskar och invandrare. 
De resterande av respondenterna har bara kontakt med sina landsmän och andra invandrare. 
Detta kan bero på att gruppen uppfattas som avvikande utifrån hårfärg, utseende, klädsel samt 
språklig brytning och inte uppträder enligt landets värderingar och normer. Detta skapar en vi- 
och dom-känsla och man uppfattar andra kulturer som mindre värda. Det skapas fördomar och 
man diskriminerar alla grupper som inte passar in i det svenska systemet. Genom att nämna 
människor som avvikande och icketillhörande får de en känsla av maktlöshet och avsaknad av 
gemenskap gentemot majoritetsgruppen. (Allwood & Franzén, 2000:46f; Dahlstedt & 
Hertzberg, 2005:27f).  

Möjligheter och hinder 
För att kunna öka målgruppens delaktighet och inflytande i demokratiska beslut var det 
intressant att fråga dem vilka barriärer de mötte samt vad de hade för möjligheter att delta. 
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Fyra av intervjupersonerna säger att de har möjligheter att delta i sitt lokalsamhälle. En av 
informanterna säger att ” möjligheterna finns bara jag får information om vad som pågår i 
området” . Enligt tidigare forskning tillfrågas sällan etniska minoriteter om de vill vara 
delaktiga i demokratiska eller politiska processer. Andra förklaringar är att invandrargrupper 
diskrimineras inom olika samhällsområden på grund av språkbrister, kultur, avvikande 
utseende och utbildning som inte kvalificerar för den svenska arbetsmarknaden. Dessa 
konsekvenser ledder till att man stämplar individer som avvikare och icketillhörande. Det gör 
att det skapas en vi- och dom-känsla mellan människor som i sin tur leder till att man 
diskriminerar grupper som avviker från den samhälleliga normen, vilket även nämndes ovan 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2005:27f; Allwood & Franzén, 2000:46f). En annan undersökning 
betonar att invandrargrupper har svårare att integrera sig i det svenska samhället, eftersom det 
är svårt för dem att släppa taget om hemlandet, där man har lämnat släkt och vänner. 
Människor som har varit politiskt aktiva i hemlandet, kan också möta många hinder för sitt 
deltagande i det nya landet, på grund av systemskillnader. (Sahlberg, 2000:14 s.102). 
Samtliga respondenter berättar att integrationen är dålig mellan olika etniska grupper i 
Brickebacken. Anledningen till detta kan vara att både invandrare och svenskar känner en viss 
oro inför det främmande och undviker att upprätta sociala kontakter med varandra 
(Socialstyrelsen, 2006:190). Fem av respondenterna säger att språket utgör det största hindret 
för att människor inte är delaktiga. En av respondenterna säger vidare ” om jag hade språket 
skulle jag vilja påverka mer” . Några av de intervjuade betonar att de kommer att engagera sig 
mer i framtiden, när de har bättre språkkunskaper. Etniska grupper som har medborgarskap i 
ett annat land och nyligen har flyttat till Sverige, är i mindre utsträckning intresserade av det 
svenska samhället. Anledningen till detta kan vara att gruppen inte kan det svenska språket, 
har mindre kunskaper om hur systemet fungerar samt vilka skyldigheter och rättigheter de har 
och har svårare att komma in på arbetsmarknaden eller andra väsentliga organisationer 
(Adman & Strömblad, 2000:16 s.66f). En av föräldrarna säger ” jag vet inte hur systemet 
fungerar och på vilket sätt jag kan påverka beslut” . Andra orsaker som gör att invandrare 
avstår från att delta i demokratiska beslut, kan vara att man inte haft sociala rättigheter i 
hemlandet, vilket överensstämmer med denna målgrupp. Därför känner de osäkerhet kring om 
de får vara med och påverka det nya systemet (Sahlberg, 2000:14 s.102). Samtliga 
respondenter har kommit till Sverige i vuxen ålder, vilket gör att det blir svårare för dem att 
etablera sig i det svenska samhället. Enligt en studie som har gjorts i Kanada påvisas det att 
invandrare som kommer till Kanada som barn är lika benägna att utbilda sig och engagera sig 
samhällslivet som majoritetsbefolkningen. De har även lättare att lära sig språket. Medan de 
som kommer som vuxen har svårare att etableras och är mindre benägna att vidareutbilda sig. 
Detta påverkar deras inkomst i negativ riktning och skapar i sin tur segregation och sämre 
levnadsvillkor (Schaafsman & Sweetman, 2001:1094f). 
 
En av de intervjuade berättar hur arg och besviken han är på det svenska systemet, eftersom 
han inte har fått jobb inom sitt yrke och istället tvingas arbeta inom lågavlönade yrken. Den 
svenska arbetsmarknaden ställer höga kvalifikationskrav på människors kunskap och 
lämplighet för att få ett arbete. Den kräver att invandrargrupper som har en utbildning från 
hemlandet måste få denna validerad till svensk utbildning. Det är endast personer med mycket 
goda kunskaper i svenska och helst även en svensk utbildning som kan ta sig förbi dessa 
hinder, vilket gör att etniska minoriteter utestängs från systemet (Stigendal, 2003:42). 
Invandrargrupper tror i mindre utsträckning på politiker och myndigheter. Detta kan vara 
orsaken till att dessa individer väljer att avstå från välfärdsystemet. Det framträder tydliga 
maktskillnader mellan människor när det gäller delaktighet och inflytande. Enligt Örebro 
studiens resultat grupperas etniska minoriteter i underordnade positioner och är 
underrepresenterade i samhället i jämförelse med majoriteten. I policydokument inom 
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närings- och arbetsmarknadspolitikens område utpekas invandrare som en tyngd för systemet. 
Samhället skyller sociala problem på invandrare som individer och stämplar dem som 
avvikande, istället för att se sociala problem som ett strukturproblem (Dahlstedt & Hertzberg, 
2005:28). Andra svårigheter som några av respondenterna möter är att de har sämre resurser 
på grund av ekonomiska skäl. Människor som kategoriseras som invandrare har sämre 
möjligheter och resurser för att påverka demokratiska beslut och få ett arbete (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2005:12). För att människor ska stå emot samhällets krav och påfrestningar är det 
en förutsättning att man förfogar över generella motståndsresurser som består av pengar, 
jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd. Dessa möjligheter ger människor en stark känsla 
av sammanhang och gör att den sociala tillvaron blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull 
(Antonovsky, 1991:12f). Föräldrar som besitter en hög känsla av sammanhang, kommer även 
att påverka sina barn. Denna känsla kommer att överföras till barnet, vilket gör att de också 
får en stark känsla av sammanhang och har bättre motståndskraft att klara av livets 
påfrestningar. Den sociala omgivningen och miljön är också avgörande för i vilken 
utsträckning människor kommer att uppleva sin värld som begriplig, hanterbar och 
meningsfull (Antonovsky, 1991:124f).  Fem av de intervjuade säger att de inte kan delta i 
olika aktiviteter på grund av ekonomiska skäl. För att öka dessa människor delaktighet och 
inflytande i samhället krävs det att de förfogar över både ekonomiska och politiska resurser. 
På grund av detta möter respondenterna dagligen svårigheter för sin delaktighet i 
lokalsamhället (Wohlgemuth, 2006:9f; Dahlstedt & Hertzberg, 2005:261). Samtliga 
respondenter anser att Brickebacken är i behov av extra resurser och insatser för att skapa 
bättre möjligheter för invånarna, bättre integration samt för att förebygga alla dessa hinder 
som finns.  En av föräldrarna säger det är tråkigt att det bara finns möten och menar istället att 
det ska finnas mer möjligheter till praktiska aktiviteter för vuxna t.ex. sykurs, dansgrupp och 
lättgympa. Detta kommer att konkretiseras mer i nästa tema om hur stadsdelen kan utvecklas 
mot en mer positiv riktning och förändring. 

Förebyggande arbete 
Eftersom medborgardelaktighet och inflytande främjar hälsan och demokratin är det en 
förutsättning att de boende samverkar med samhället om hur man vill utveckla sitt 
bostadsområde till det bättre. Samtliga föräldrar berättar att de vill att kommunen ska satsa 
mer på barnen och sätta dem i centrum. Respondenterna nämner vidare att detta är 
grundläggande för att öka barnens möjligheter till en bättre levnadsnivå än vad de har haft. De 
intervjuade påpekar också att det ska finnas många barnaktiviteter t.ex. fler lekplatser, det ska 
finnas mötesplatser där ungdomar kan träffas för att lära känna varandra och för att göra 
meningsfulla aktiviteter tillsammans som matlagning, träna, dansa och teater. Alla dessa 
informanter betonar även att det ska finnas aktiviteter för vuxna t.ex. fotbollslag, 
kulturaktiviteter, datakurs, fler mötesplatser, internationella fester, språkkurser och bad för 
endast kvinnor. Samtliga respondenter betonar att det är kommunens uppgift att skapa bättre 
förutsättningar i området särskilt för invandrargrupper. Två av de intervjuade betonar att 
kommunen ska erbjuda bättre introduktion till dem som nyligen har flyttat till 
Sverige/Brickebacken för att få allmän kunskap om hur systemet fungerar. Många av de 
intervjuade berättar också att det ska finnas olika mötesforum där medborgarna kan komma 
med sina åsikter och för att påverka beslut. Flera av respondenterna betonar att nästan alla 
aktiviteter ligger i centrala Örebro och menar att det för långt från bostadsområdet. Samtliga 
intervjuade påpekar att alla boende ska samverka kollektivt för att utveckla och skapa bättre 
möjligheter i bostadsområdet, vilket även forskningen betonar är en grundläggande 
förutsättning (Payne, 2002:353). ”Bara med det direkta deltagandet av de medborgarna som 
påverkas kan åtgärdsprogram bli framgångsrika”  (Stigendal, 2003:29). 
Empowermenttänkande är nödvändigt att använda i praktiken både som process och mål. 
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Perspektivet bygger på att samhället ska stödja och stärka individens eller gruppens 
självförtroende. På detta sätt får människor möjligheter att tillgodose sina egna behov, 
förebygga egna problem och hitta viktiga resurser för att få makt över sina egna liv. Genom 
en ökad delaktighet, inflytande och autonomi skapas det bättre förutsättningar för 
medborgarna att själva påverka sina levnadsvillkor (Forsberg & Starrin, 1997:12; Jarhag, 
2001:26f). Målet med denna insats är också att öka tryggheten för människor, främja hälsa, 
social rättvisa, samt större politisk och social jämlikhet (Forsberg & Starrin, 1997:25; Payne, 
2002:356). Man ser individen som en viktig aktör i förändringsprocessen istället för åskådare 
och man utgår från att alla har resurser och förmågor att kunna hantera sina egna problem 
(Forsberg & Starrin, 1997:13; Payne, 2002:364). Detta innebär att medborgarna själva tar 
initiativet dvs. ”hjälp till självhjälp”  (self – help) och engagerar sig i sitt bostadsområde eller 
det större samhället för att åstadkomma en positiv utveckling i stadsdelen. (Adams, 2003:23; 
Forsberg & Starrin, 1997:9). För att detta ska bli tänkbart måste kommunen satsa extra 
insatser i bostadsområdet och ge bättre möjligheter till invånarna. Man kan även betona att 
många människor inte anser sig ha makt att påverka viktiga beslut. Detta kan bero på att 
individerna inte är medvetna om att de har makt, därför är det samhällets skyldighet att stärka 
människans självinsikt. En av de intervjuade betonar att en förutsättning för att skapa bättre 
integration är att ” samhället inte ska titta på oss som invandrare. Jag känner att vi som 
invandrargrupp är bortglömda i samhället” . Det är samhällets skyldighet att erbjuda olika 
insatser t.ex. språkkunskaper och allmänbildning om hur systemet fungerar. Olika instanser 
bör samverkan med varandra t.ex. boende, kommunen, bostadsföretag och politiker (Lahti 
Edmark, 2002: 62; Sahlberg, 2000:14 s.101). Tidigare studier påvisar att i Sverige upplever 
etniska grupper svårigheter när det gäller att organisera sig i systemet, på grund av att 
samverkan inte sker utifrån intressen och jämlika villkor i jämförelse med Finland. Där är 
många invandrare engagerade politiskt och valdeltagande ökar bland denna grupp, eftersom 
invandrarföreningar och politiker samverkar mer kollektivt angående samhällsfrågor 
(Dahlstedt, 2000:33; Valtonen, 2002:118f). 
 
Alla respondenter berättar hur viktigt det är att ha ett arbete där man kan försörja sig utan att 
vara beroende av systemet och för att etablera sig i samhället samt lära sig språket. Vidare 
påpekar intervjupersonerna att samhället ska skapa bättre möjligheter på arbetsmarknaden, 
eftersom arbetet är nyckeln till integration och delaktighet. En av föräldrarna säger vidare att 
” när jag jobbar då känner jag att är något och får bättre självförtroende. Jag känner även att 
jag är en bra förebild för andra” . Sysselsättning är en grundläggande förutsättning också för 
att människor ska engagera sig politiken och få kunskap om det svenska systemet (Sahlberg, 
2000:14 s.101). Arbetet kan också skapa hinder för många människor, eftersom det blir 
svårare att hinna med att vara delaktig i alla typer av forum och möten, vilket även nämndes 
tidigare där två av respondenterna utryckte sig på detta sätt. Integrationsprocessen har som 
syfte att skapa bättre möjligheter och jämlika levnadsvillkor för människor. Delaktighet 
handlar inte bara om att vara närvarande vid olika möten utan man måste verkligen vara med 
och påverka angelägna beslut. När människor känner att de verkligen är med och beslutar i 
olika processer då kan man säga att människors makt och delaktighet har ökat i samhället. En 
förutsättning för att åstadkomma både social integration och systemintegration är att 
människor aktivt medverkar i samhällslivet och samtidigt känner sig motiverad att vilja bli en 
del av samhället. När detta har förverkligats då skapas det en vi – känsla – en social 
samhörighet mellan människor. Systemintegration skapas när människor känner en känsla av 
gemenskap och tillhörighet (Stigendal, 2003:35). Människor som ser en mening med det de 
gör har en stark KASAM och en mer stabil identitet än de som saknar det helt (Antonovsky, 
1991:49). Samtliga respondenter berättar att kontakten mellan invandrare och 
majoritetsbefolkningen måste bli bättre. Två av de intervjuade påpekar att det ska finnas 
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många sociala aktiviteter i bostadsområdet för att allas behov och intresse ska tillgodoses. 
Fem av respondenterna berättar att kommunen bör satsa mer på kvinnor genom att erbjuda 
fler aktiviteter. Många av de intervjuade säger att det borde finnas vakter i centrum för att 
förebygga drogmissbruk och kriminalitet bland ungdomar. Vidare betonar informanterna att 
det borde hållas ett möte varje månad där alla föräldrar samlas för att diskutera kring 
boendefrågor och hur man kan motverka de problem som existerar. På detta sätt kan fler 
människor engagera sig i samhällsfrågor och åstadkomma positiva förändringar i 
Brickebacken. Detta är avgörande för att förebygga sociala problem på ett tidigt stadium. En 
av föräldrarna säger att det borde hållas möten på olika språk för att alla ska förstå. Vidare 
menar respondenten att kommunen bör anställa fler människor med invandrarbakgrund. De 
anställda ska ansvara för sina landsmän och se till att de integreras i det svenska systemet. Två 
av de intervjuade berättar att kommunen måste ha ett tydligt mål och integrationsprogram för 
hur man ska öka människors engagemang i samhället. För att informationen ska nå alla är det 
viktigt att kommunen marknadsför sina aktiviteter på ett bättre sätt. Några väsentliga 
alternativ är att man ska skicka informationen på olika språk eller ha tolkar på varje möte. 
Människor kan samverka i olika aktiviteter t.ex. föreningar och möten. Integrationen mellan 
etniska grupper är en förutsättning för att medborgarna ska samverka mer i lokalsamhället. En 
av respondenterna säger att kommunen ska ta initiativet och samverka med lokala föreningar, 
invandrarföreningar och kulturföreningar. Det är samhällets ansvar att se till att människor 
inte missgynnas, eftersom delaktighet utgör en grundläggande faktor för att åstadkomma 
integration i lokalsamhället. Medborgarnas delaktighet och underifrånperspektivet ska främjas 
genom att det finns en ständig dialog mellan olika aktörer som t.ex. boende, kommunen, 
bostadsföretag och politiker. Myndigheterna bör sedan tillsammans med de berörda grupperna 
i början av förändringsprocessen kartlägga behovet av resurser och insatser för att tillgodose 
allas behov (Lahti Edmark, 2002:62). Man kan även påpeka att föräldrarna lägger mycket 
ansvar på samhället och inte anser sig kunna påverka det som händer i det vardagliga livet. 

Sammanfattade slutsatser och diskussion 
Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt föräldrar med 
kurdisk bakgrund deltar i demokratifrämjande aktiviteter för att påverka beslut som fattas i 
Brickebacken. I syftet ingick också att undersöka vilka svårigheter eller möjligheter de möter 
samt kartlägga vilka insatser och åtgärder som behövs för att öka föräldrarnas delaktighet och 
inflytande i stadsdelen.  
 
Studiens sammanfattade slutsatser: Angående medborgardelaktighet och inflytande som är en 
grundläggande förutsättning för att stärka människors makt i samhället. Denna studie betonar 
att majoriteten av respondenterna känner sig utanför samhället även om de har ett arbete. 
Några av respondenterna säger att socialt utanförskap beror på att man inte har fått tillräckligt 
med introduktion när man flyttade till Sverige/Brickebacken. Resultatet påvisar att de 
intervjuade inte heller känner sig delaktiga i bostadsområdet även om alla medverkar i någon 
form av aktivitet. Samtliga respondenter menar att de sällan har fått information om vad som 
händer i Brickebacken och säger vidare att när de får information då brukar de medverka. Alla 
informanter anser att det är väsentligt att engagera sig i sitt lokalsamhälle för att främja 
integration och utveckla stadsdelen. Det är två av de intervjuade som betonar att de endast kan 
medverka ibland eftersom de jobbar. Därför kan man betona att arbete också utgör ett hinder 
för människors delaktighet och inflytande i samhällslivet. Samtliga intervjuade berättar att de 
vill ha fler aktiviteter som präglar alla kulturer. Undersökningens resultat tyder också på att 
några av respondenterna känner att alla invandrare har klumpats ihop i samma område och 
menar att detta är negativt för integrationen och att det blir svårare att lära sig det svenska 
språket, vilket även tidigare studier har konstaterat. Det finns stora klasskillnader mellan 
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människor när det gäller boendeförhållanden och levnadsvillkor. Internationell forskning 
påvisar att etnisk boendesegregation är en konsekvens av systematisk diskriminering och 
dåliga socioekonomiska resurser. Problemet kan minskas och åtgärdas genom en ökad social 
mobilisering i samhället (Balakrishnan m.fl., 2005:140). Resultat i denna studie påvisar att 
hälften av de intervjuade aldrig har röstat vid allmänna val, även om de anser att det viktigt 
för demokratin. Enligt studier skapar detta utanförskap, sämre möjligheter för människor och 
försvagar den representativa demokratin i Sverige (Dahlstedt & Hertzberg, 2005:12). Både 
studiens resultat och tidigare forskning påvisar att delaktighet och inflytande är viktigt för att 
motverka sociala problem och åstadkomma en positiv förändring i bostadsområdet. 
Människor som aktivt medverkar i olika samhällsområden får en stark känsla av sammanhang 
om de känner en mening med det de gör. Studiens resultat betonar också att kontakten mellan 
infödda och invandrare är dålig, vilket även forskningen stödjer. Enligt forskningen avstår 
båda grupperna från att upprätta sociala kontakter med varandra, eftersom man känner en viss 
osäkerhet inför det främmande. Det som är positivt med detta är att nya invandrargrupper som 
kommer till Sverige har lättare att skapa kontakter med sina landsmän. Den sociala relationen 
underlättar i sin tur för gruppen att komma in på bostadsmarkanden och andra viktiga 
samhällsområden (Socialstyrelsen, 2006:189f). Många gånger stämplar samhället 
invandrargrupper som avvikare utifrån hårfärg, utseende, klädsel samt språklig brytning, 
eftersom gruppen inte uppträder enligt landets värderingar och normer. Detta kan också vara 
en anledning till att infödda avböjer sig att knyta kontakter med etniska minoriteter (Allwood 
& Franzén, 2000:46f; Dahlstedt & Hertzberg, 2005:27f).  
 
De hinder och möjligheter som uppkommer är följande enligt respondenterna: i studiens 
resultat framkommer det att hälften av de intervjuade anser sig ha möjligheter att engagera sig 
i bostadsområdet medan resterande säger att de saknar dessa förutsättningar på grund av 
ekonomiska skäl. Andra svårigheter som många av de intervjuade möter är språksvårigheter i 
svenskan som är det största problemet till varför de är underrepresenterade i 
demokratifrämjande aktiviteter. Samtliga föräldrar påpekade att de sällan har fått information 
om vad som pågår i området. Detta kan bero på att föräldrarna saknar språkkunskaper och 
därför missat relevant information. Respondenterna saknar också grundläggande kunskaper 
om hur det svenska systemet fungerar och vet inte heller vilka skyldigheter samt rättigheter de 
har till sitt förfogande. Detta kan bero på att gruppen aldrig har haft sociala och mänskliga 
rättigheter i sitt hemland och därför blir de osäkra på om de kan påverka viktiga beslut i det 
nya landet. Det är också svårt för föräldrarna att börja på nytt i det nya landet och släppa taget 
om hemlandet där man har lämnat vänner och släkt (Sahlberg, 2000:14 s.102). Samtliga 
informanter har flyttat till Sverige i vuxen ålder, vilket gör det svårare för dem att etablera sig 
i samhället enligt internationell forskning. Studien konstaterar vidare att det är lättare för barn 
att integreras och utbilda sig i det nya landet än vuxna (Schaafsman & Sweetman, 
2001:1094f). Många invandrare möter både synliga och osynliga hinder för sin delaktighet i 
samhället. Enligt forskningen får invandrargrupper sällan förfrågan om de vill medverka i 
politiska och demokratiska beslut. Den etniska gruppen diskrimineras i högre utsträckning på 
grund av språkbrister, kultur, avvikande utseende och utbildning som inte motsvarar en 
svensk utbildning (Dahlstedt och Hertzberg, 2005:27f). Samhället skapar skillnader mellan 
etniska grupper och kategoriserar dem i olika fack. Etniska minoriteter som inte kommer från 
Europa utpekas oftast som synliga invandrare, på grund av att de avviker utseendemässigt och 
oftast får bo i resurssvaga bostadsområden. Medan människor som kommer från Europa har 
större möjligheter att flytta till mer attraktiva stadsdelar och räknas som osynliga invandrare 
(Socialstyrelsen, 2000:194). 
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När det gäller förebyggande arbete konstaterar studiens resultat att samtliga intervjuade vill 
att man satsar mer på barnen och sätter dem i första hand. Det verkar som att föräldrarna har 
tappat hoppet om sig själva och istället satsar allt på sina barn för att säkra deras trygghet i 
samhället och ge dem bättre levnadsvillkor än vad de själva har haft. De betonar vidare att det 
ska finnas mer aktiviteter för både barn och vuxna för att tillfredställa allas behov och krav. 
Samtliga respondenter betonar att det är samhällets ansvar att skapa bättre förutsättningar för 
människor. De menar också att man ska samverka kollektivt för att lösa sociala problem, 
vilket även tidigare forskning konstaterar (Lahti Edmark, 2002:62). Några av de intervjuade 
berättar att samhället måste erbjuda introduktion till nytillkomna invandrare om hur systemet 
fungerar samt ge väsentlig information om landet som helhet. Många av föräldrarna påpekar 
också att det bör finnas olika mötesformer. Alla respondenter betonar vikten av att ha ett 
arbete för att kunna leva på en skälig levnadsnivå och menar vidare att kommunen måste 
anställa fler grupper med invandrarbakgrund som kan ansvara för att integrera sina landsmän i 
det svenska systemet. Samtliga föräldrar anser också att man ska satsa på olika 
integrationsprocesser för att skapa bättre kontakter mellan majoritetsbefolkningen och 
invandrare. De betonar också att kommunen måste bli skickligare på att samverka med olika 
invandrarföreningar samt organisationer. För att öka människors känsla av sammanhang 
måste samhället först främst stärka den enskilde individens makt och position i samhället. 
Detta är en förutsättning för att personen eller gruppen ska få bättre levnadsvillkor, 
självförtroende, ökad autonomi, delaktighet och inflytande i lokalsamhället. Detta gör också 
att människor blir mer benägna att styra sina egna liv och att ta initiativet till att motverka 
sociala problem (Forsberg & Starrin, 1997:12; Jarhag, 2001:26f).   

Förslag på vidare forskning 
Denna uppsats kommer förmodligen att användas som redskap i praktiken för att öka 
invandrargruppers delaktighet och inflytande i samhället. Därför hade det varit intressant att 
följa upp den intervjuade gruppen igen efter en tid, för att se om det har skett några 
förändringar när det gäller deras delaktighet och inflytande i samhällslivet. Om de har blivit 
mer benägna att medverka eller inte. Föräldrarna lägger mycket tyngdpunkt på att det är 
samhällets skyldighet att förebygga alla sociala problem och drar sig undan det egna ansvaret. 
Därför skulle det även vara intressant att undersöka huruvida och i vilken utsträckning 
respondenterna anser sig ha eget ansvar och vilken mån det är samhällets skyldighet att 
förändra deras livssituation. Det faktum att jag lyfter upp denna problematik, kan möjligen få 
dem att bli mer medvetna och att börja delta i demokratiska processer. Om man gör en insats 
för att förändra situationen och utvärdera insatsen kan även denna studie ha påverkat 
förändringen i beteendet när det gäller föräldrarnas delaktighet och inflytande i 
samhällsfrågor. Man skulle även kunna göra en studie där man intervjuar svenska föräldrar 
för att se om man kommer fram till samma resultat eller inte gällande delaktighet och 
inflytande. Det skulle även vara intressant att intervjua respondenternas barn för att se i vilken 
mån de deltar i demokratifrämjande aktiviteter.  
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                                                                                                                                Bilaga 1 
                                                                                                                              Örebro HT 06 
Samtycke till användande av genomförd intervju i forskningssyfte 
 
Hej! 
Jag heter Nurhan Ari och är student vid Örebro universitet som går sista terminen på 
socionomprogrammet. Denna termin skriver jag C-uppsats på uppdrag av Kultur- och 
medborgarförvaltningen i Örebro. Huvudsyfte med uppsatsen är att undersöka i vilken 
utsträckning och på vilket sätt föräldrar med kurdisk bakgrund deltar i demokratifrämjande 
aktiviteter för att påverka beslut som fattas i Brickebacken. Syftet är även att belysa vilka 
möjligheter medborgarna har till delaktighet och inflytande i lokalsamhället. Målet är också 
att hitta kommunikativa metoder som kan användas i förändringsarbete för att öka 
föräldrarnas delaktighet och undanröja de eventuella hinder som finns.   
 
Brickebacken är ett boendesegregerat område då mer än häften av hyresgästerna är utrikes 
födda. I en undersökning som Örebro kommun gjort, utpekas Brickebacken som ett utsatt 
bostadsområde där invånarna hade sämre livskvalitet och levnadsvillkor. Olika studier påvisar 
också att invandrargruppers engagemang i demokratiska processer och valdeltagande är lågt i 
samhället i jämförelse med den övriga befolkningen. Med denna uppsats vill jag lyfta fram 
vikten av hur viktigt det är att vara delaktig i samhället och vilka konsekvenser som kan 
medfölja av att vara passiv. 
 
Deltagandet i denna intervjustudie är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när som 
helst under intervjutiden utan att ange särskild förklaring. Alla uppgifter som används i 
uppsatsen kommer att behandlas och bevaras med sekretess, vilket innebär att informationen 
från intervjun kommer att avidentifieras. Du har rätt att läsa genom de uppgifter du lämnade 
innan materialet bearbetas i uppsatsen om du så önskar. För att möjliggöra denna uppsats 
skulle jag vilja intervjua dig som medborgare.  
 
 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller någon av mina handledare 
 
Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                        
Nurhan Ari 0704605226, 019-361785 
Mail: nergiz89@hotmail.com 
 
Handledare 
Anna Lorentsson 019-301391 
Mail: anna.lorentsson@bsr.oru.se       
 
Jürgen Degner 019-303440 
Mail: Jurgen.degner@bsr.oru.se 
 
 

Stort tack för din medverkan! 
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Jag har tagit del av och förstått informationen om studien som kommer att skrivas av Nurhan 
Ari och samtycker till att delta i intervjuundersökningen. 
 
 
………………………………………………….. 
Namnunderskrift och datum 
 
 
 
………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Intervjuunder lag 
Inledningsfrågor  
 
Hur länge har du bott i Sverige? 
 
Hur länge har du bott i Brickebacken? 
 
Hur många barn har du?  
 
Vad har du för sysselsättning/arbete? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur gammal är du? Trivs du i Brickebacken? Om ja vad är viktigaste skälet till det/nej varför? 
 
Har du funderingar på att flytta från området? Om ja varför? 
 
Upplever du några problem i Brickebacken? Om ja vilka? 
 
Vad tror du är orsaken till att det finns problem i Brickebacken? (Respondenten svarar på 
denna fråga utifrån hur man har svarat på föregående fråga) 
 
Tycker du att man ska satsa extra insatser och resurser i Brickebacken? Om ja varför/nej 
varför inte? 
 
Medborgarnas delaktighet och inflytande  
 
Känner du dig delaktig i ditt lokalsamhälle? Om ja på vilket sätt/nej varför? 
  
Vad skulle kunna få dig att delta mer i ditt lokalsamhälle? (Respondenten svarar på denna 
fråga utifrån hur man har svara på föregående fråga) 
 
Tycker du att det viktigt att vara aktiv i sin närmiljö? Om ja varför/nej varför inte 
 
Vill du vara med och påverka i ditt bostadsområde? Om ja/nej varför? 
 
Går du på de aktiviteter som anordnas i ditt bostadsområde? Om ja, vilka, varför?, Om inte, 
varför? 
 
Har du några fritidsaktiviteter? Om ja vilka/nej varför? 
 
Har du kontakt med svenskar eller andra etniska grupper i ditt närområde? 
 
Går du på föräldramöte? 
 
Går du på områdesforum? 
 
Går du på möten som Öbo/bostadsföreningen anordnar? 
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Går du på politiska möten? 
 
Är du delaktig i någon förening? 
 
Brukar du rösta? Har du röstat i år?  
 
Tycker du att det är viktigt att rösta? Varför/varför inte 
 
Läser du Brickenytt? Om ja, vad tycker du om den/inte varför? 
 
Medborgarnas möj ligheter  och hinder   
 
Anser du att du har möjlighet att påverka i ditt bostadsområde? Om ja på vilket sätt kan du 
påverka/nej varför?  
 
Upplever du några hinder för att påverka ditt bostadsområde? Om ja vilka? 
 
Hur kan man förhindra de hinder som finns? 
 
Åtgärder  och insatser  
 
Vad anser du att kommunen/samhället/processledarna/bör göra för att öka medborgarnas 
delaktighet och inflytande i lokalsamhället? 
 
Vilka aktiviteter skulle du vilja ha/göra i Brickebacken? 
 
Vilka insatser behövs det för att förebygga de problem som finns i området anser du? 
 
Hur kan vi arbeta tillsammans för att fler människor ska engagera sig i samhället och 
politiken? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


