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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som ställt upp för denna studie. Tack för att 
ni tog er tid, för ert engagemang samt att vi fick ta del av era erfarenheter och upplevelser.

Ett stort tack vill vi även rikta till våra vänner och familj som ställt upp under arbetet med 
denna uppsats, ett speciellt tack till Madelaine Karlsson. 

Tack även till Barzoo Eliassi för goda råd och kommentarer.
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1. Inledning

Vad innebär det att vara ”svensk”? Vad innebär det för ”Mohammed” 19 år att bli kallad 

”invandrare”,  när  han  är  född  i  Sverige,  varit  bosatt  här  hela  livet  och  har  ett  svenskt 

medborgarskap? ”Invandrare” är någon som har som har invandrat till ett land och inte någon 

som är född i landet. Genom att använda sig av begreppet ”invandrare” i social praxis och 

generalisera alla människor med annan hudfärg än vit som ”invandrare” är diskriminerande 

och  orättvis  behandling.  Etnisk  forskning  i  Sverige  har  visat  hur  olika  institutioner  som 

definierar någon som ”invandrare”, medverkar till en ”rasifiering” och skapar ”invandraren”. 

Här visas det även vad som är normalt och det som är onormalt, vilket grundas i ett ”vi” och 

”de” tänkande där ”svenskheten” ses som normen i samhället (Sernhede, 2002). Detta medför 

en social exkludering i samhället, där alla som inte ses som ”svenskar” blir ”andra klassens 

medborgare” (Sandberg, 2005). Sveriges integrationspolitik har fått många anmärkningar och 

en av dessa har varit, hur ett ”vi” ska integrera ett ”de” i samhället och redan från början finns 

det  en hierarkisk rangordning  av ett  ”vi”  som är  ”svenskar” ska integrera  ett  ”de” som i 

”invandrare” i samhället. Integrationspolitiken har hamnat i en stagnation, där individer med 

utländsk  bakgrund på sin  höjd  kan  bli  ”nästan”  svenskar  genom att  fira  midsommar  och 

sjunga snapsvisor, men inte bli ett ”vi” (SOU, 2005:41). Hur kan det vara möjligt att hitta 

jämliket,  delaktighet  och  rättvisa  som  är  grundstenarna  i  integrationspolitiken,  när  alla 

medborgare i Sverige inte kan vara med på samma villkor? 

Att vara ung idag är inte helt oproblematiskt och det finns två grupper som har det sämre än 

andra: barn till ensamma föräldrar, samt barn till utrikes födda.  Dessa grupper har det sämre 

ställt inom områden som arbete, bostad, ekonomi, trygghet och hälsa. Forskning visar att barn 

till  ”invandrarfamiljer”  är  särkilt  utsatta  inom dessa  sfärer  i  samhället  (Sandberg,  2005). 

Ungdomar med utländsk bakgrund utgör idag en dryg fjärdedel av alla barn och ungdomar i 

Sverige. Dessa ungdomar är ingen homogen grupp men något som är gemensamt för hela 

gruppen  barn  och  ungdomar  med  utländsk  bakgrund  är  att  de  själva  och  deras  föräldrar 

riskerar att bli diskriminerade på grund av sitt ursprung (SOS-Rapport, 2006). I vardagslivet 

lever  och  bor  exempelvis  majoriteten  av  ”invandrarungdomar”  och  ”etniskt  svenska 

ungdomar” i åtskilda sociala världar. Boendesegregationen är tydlig och arbetsmarknaden för 

ungdomar med utländsk bakgrund är präglad av diskriminering och kulturell stigmatisering 

(Ålund, 2005). Arbetslösheten har länge varit större bland ungdomar med utländsk bakgrund 

än för svenska ungdomar och detta gäller både de invandrade ungdomarna som de som är 

födda och uppväxta i Sverige, men med utrikesfödda föräldrar. Ovanstående är faktorer som 
4



medför att många ungdomar med utländsk bakgrund blir föremål för socialtjänstens insatser. 

Idag är  utrikes  födda överrepresenterade  inom socialtjänsten  och ungdomar  med  utländsk 

bakgrund blir till större del föremål för insatser av bland annat individ- och familjeomsorgen, 

än svenskfödda ungdomar (SOU, 2005:56). När ungdomar kommer i kontakt med socialtjänst 

och medborgarkontor spelar dessa en avgörande och betydelsefull roll, då de ska arbeta för att 

erbjuda hjälp till självhjälp och integrera ungdomarna i samhället. 

Masoud  Kamali  (1999)  har  genomfört  en  studie  där  han  undersöker  hur  ungdomar  med 

utländsk bakgrund upplever bemötandet av socialsekreterare samt polis och andra svenska 

myndigheter. I studien framkommer att många ungdomar har en negativ inställning till det 

svenska samhället  och anser att  de blir  orättvist  behandlade  och har  en misstro  gentemot 

myndigheter. Den negativa inställningen beror bland annat på vilken inställning ungdomarnas 

föräldrar har samt ungdomarnas upplevelser av bemötandet. Sandberg (2005) beskriver hur 

socialarbetare, lärare och andra som arbetar i utsatta områden påverkas av stereotypa bilder 

som finns av ”invandrarungdomar” och förorter i samhället. Förutom människors personliga 

grundinställning har denna problematik kopplats till att media har en viktig och central roll i 

konstruktionen  och  upprätthållande  av  fördomar  kring  ”invandrare”  och 

”invandrarungdomar”  (SOU,  2004:48).  Ungdomar  med  utländsk  bakgrund, 

”invandrarungdomar” har länge skildrats i termer av eländesbeskrivningar i media genom att 

löpsedel efter löpsedel slås upp där unga ”invandrarflickor” viktimiseras och görs till offer 

utifrån  negativa  stereotyper  kring  ”invandrares”  förtryckande  manskultur.  På  samma  sätt 

konstrueras unga ”invandrarkillar” till brottslingar, genom att ofta förknippas med och sättas i 

tät relation till våld och brott (Ålund, 2005). Ofta utesluts en diskurs om uppväxtvillkor eller 

utsatthet och problemen härleds istället till ”invandrarkulturen” (Sandberg, 2005). 

Sandberg (2005) skriver att det finns en del producerat i litteraturen kring ”invandrares” möte 

med olika myndigheter, men att man inte riktat ljuset så mycket mot just ungdomar. Det finns 

även en del  producerat  kring  relationen  mellan  myndigheter  och  ungdomar,  men  då utan 

fokus på ungdomar med utländsk bakgrund. Dagens ungdomar är morgondagens framtid och 

för att arbetet och mötet mellan myndigheter och ungdomar med utländsk bakgrund ska kunna 

bli bättre anser vi att det är av stor vikt att skapa en förförståelse för hur socialarbetare och 

annan  personal  som  arbetar  med  denna  klientgrupp  bedriver  sitt  arbete  och  bemöter 

ungdomarna.
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1.1 Syfte

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka hur  en  myndighet  som  socialtjänsten  och  en 

organisation som medborgarkontoret bemöter ungdomar med utländsk bakgrund och hur de 

väljer att förhålla sig och arbeta med klientgruppen. Vi vill även undersöka hur de arbetar 

med  att  integrera  ungdomar  med  utländsk  bakgrund,  då  de  har  en  central  roll  i 

integrationsprocessen.  Vidare  är  syftet  att  analysera  och  reflektera  över  hur  synsätt  och 

föreställningar kan påverka arbetet, samt behov och möjligheterna till förändring. 

1.2 Frågeställningar

• Hur arbetar socialtjänsten och medborgarkontoret med integration? 

• Hur förhåller sig anställda på socialtjänsten och medborgarkontoret till ungdomar med 

utländsk bakgrund? 

• Vilka föreställningar, tankar och synsätt finns och hur kan dessa påverka arbetet? 

• Hur ser behov och möjligheter ut till förändring?

1.3 Avgränsning

Många myndigheter, institutioner och organisationer spelar en avgörande roll i processen att 

integrera människor i samhället. För att avgränsa studien har vi valt att främst fokusera på 

socialtjänstens roll i integrationsprocessen, då det är en av de första instanserna människor 

som invandrar till Sverige och flertalet utsatta ungdomar kommer i kontakt med. En annan 

instans  är  de  olika  medborgarkontor  som  finns,  dit  vänder  sig  många  med  frågor  och 

funderingar  kring  samhället  och  vi  har  därför  även  valt  att  studera  ett  av  dessa.  Ett 

medborgarkontor  (MBK)  är  en  kommunal  inrättning  som  har  till  syfte  att  samla  fler 

kommunala verksamheter under ett och samma tak, exempelvis arbetsförmedling, skatteverk 

och försäkringskassa som på så vis blir lättillgängliga för medborgarna. Ett medborgarkontor 

ska förutom att erbjuda administrativ service, ge vägledning, upplysning och information om 

samhället till dess invånare. Personalen på medborgarkontoret kallas ofta samhällsvägledare 

eller generalister (www.skl.se). Vi har även avgränsat vår studie genom att genomföra den i 

tre olika förorter  till  Stockholm och fokus ligger  på arbetet  med ungdomar  med utländsk 

bakgrund av båda kön.
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1.4 Begreppsanvändning 

Begreppet  ”invandrare”  har  länge  varit  omdiskuterat  och  ansetts  vara  ett  problematiskt 

begrepp (Sernhede, 2002). Ofta har begreppet förknippats med ”andra klassens medborgare” 

och människor med sociala problem som genereras ur ”kulturella egenskaper” och beteenden. 

Invandrare är personer som invandrat till Sverige, men trots att vissa är födda i Sverige, men 

av utländska föräldrar så benämns man som ”invandrare” eller ”invandrarungdom”. Att tudela 

människor  och  benämna  dem  antingen  för  ”invandrare”  eller  ”svenskar”  är  en  av  de 

bidragande  orsakerna  till  en  misslyckad  integrationspolitik  och  därför  anser  många  att 

begreppet bör skrivas om och tas ur bruk (Sandberg, 2005). Med utgångspunkt ur denna kritik 

samt  för att  undvika en kategorisering  har vi  själva främst  försökt  att  använda begreppet 

ungdomar med utländsk bakgrund. Begreppet syftar till de ungdomar som både är födda i ett 

annat land och i Sverige, men har föräldrar som är födda i ett annat land. I vissa stycken 

förekommer ”invandrare” eller ”invandrarungdom” då andra författare valt begreppet och vi 

vill vara rättvis mot källans språkanvändning. Med begreppet ungdomar, åsyftas ungdomar i 

åldrarna 12-19 år då det är dessa socialtjänstens ungdomsenhet kommer i kontakt med. 

1.5 Disposition

Studien  kommer  att  disponeras  enligt  följande:  Bakgrunden  till  studien  samt  dess  syfte, 

frågeställningar,  avgränsning  och  begreppsanvändning  presenteras  i  kapitlet  Inledning. 

Därefter följer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt, genomförande, analysmetod samt 

insamling  av  data  under  rubriken  Material  och  metod.  I  kapitlen  Integration  och 

integrationspolitikens mål samt Diskrimineringens olika skepnader sker en redovisning kring 

kunskapsläget samt tidigare forskning inom områden som vi anser vara relevant för studien. 

Därefter följer en presentation av de teoretiska utgångspunkter och perspektiv som ligger till 

grund  för  studien  i  kapitlet  Vägar  till  förändring följt  av  kapitlet  Resultat  där 

intervjupersonernas erfarenheter  och upplevelser  redovisas samt  analyseras  utifrån tidigare 

forskning samt teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Studien avslutas med en Diskussion 

där vi reflekterar kring studiens resultat samt vilka möjligheter som finns till förändring samt 

hur denna förändring bör gå till. 
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2. Material och metod

2.1 Val av metod
Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer där vi intervjuat sammanlagt sju 

personer anställda  på socialtjänstens  ungdomsenhet  och ett  medborgarkontor  i  Stockholm. 

Intervjuerna har varit halvstrukturerade med öppna frågor utan fasta svarsalternativ och vi har 

på förhand utarbetat  frågor som anses relevanta för ämnet.  Intervjufrågorna användes som 

stöd  under  intervjun  och  bifogas  som  bilaga  1.  Intervjumetoden  är  inspirerad  av 

hermeneutiken,  där  den  hermeneutiska  tolkningens  syfte  är  att  fånga  intervjupersonens 

upplevelser och uppnå en djupare förståelse (Kvale, 1997). Avsikten med intervjuerna är att 

fånga de anställdas syn och deras egna upplevelser när det kommer till arbetet att integrera 

ungdomar  med  utländsk  bakgrund.  Inom hermeneutiken  har  även  förförståelse  betydelse, 

alltså den kunskap som intervjuare redan har. I denna studie har vi som intervjuare redan en 

viss förförståelse inom ämnet som vi erhållit via utbildning och tidigare litteraturstudier. Vår 

förkunskap inom ämnet har vi sett som en tillgång och har i all mån det går försökt att inte 

låta  den  påverka  utformningen  och  analysen  av  samtalen.  Intervjuerna  har  sett  olika  ut 

eftersom  intervjufrågorna  endast  använts  som  stöd  och  de  svar  vi  har  fått  har  lett  till 

varierande följdfrågor. Inom hermeneutiken läggs stor vikt vid att lyssna aktivt för att kunna 

presentera materialet utan att relevant information går förlorad, då det ska bli förståeligt för 

läsaren (Kvale, 1997). Detta underlättades genom att samtliga intervjuer spelades in på band 

och därför kunde vi aktivt närvara under samtalen. 

2.2 Urval och genomförande

Från  början  var  det  tänkt  att  urval  av  intervjupersoner  för  studien  skulle  ske  genom ett 

strategiskt  urval,  men  så  blev  inte  fallet.  Vi  kontaktade  socialtjänsten  i  olika  förorter  i 

Stockholm där samtliga förorter  är  segregerade och en stor del av invånarna har utländsk 

bakgrund. Kontakten skedde via telefon och e-post i form av ett informationsbrev (se bilaga 

2)  som skickades  ut,  där  vi  informerade  om studiens  syfte  samt  att  det  var  frivilligt  att 

medverka. Vissa valde att tacka ja och andra nej, något som istället resulterade i en form av 

självselektion. Detta resulterade i att fem socialsekreterare på ungdomsenheterna i två olika 

förorter valde att medverka. Personalen som intervjuades vid medborgarkontoret kontaktades 

genom ett  subjektivt  urval  utifrån  vetskap  om personalens  erfarenhet  och  kunskap  inom 

ämnet.  De  två  som  intervjuades  från  medborgarkontoret  har  under  många  år  arbetat  i 

boendesegregerade  områden  samt  med  olika  integrationsprojekt  med  ungdomar  i  fokus. 
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Samtliga  intervjuer  genomfördes  på  intervjupersonernas  kontor.  Vi  har  medvetet  valt  att 

intervjua personer i varierande åldrar, kön samt med svensk och utländsk bakgrund. Detta 

beslut togs för att fånga olika människors olika erfarenheter, synsätt och upplevelser av det 

valda området. 

2.3 Datainsamling

För att få fram relevant information och kunskap gällande ämnet, har vi förutom intervjuer, 

genomfört systematiska sökningar i Mittuniversitetets databas MIMA, LIBRIS samt DIVA. 

Sökorden som användes var  etnicitet,  ungdom, socialtjänst,  integration, myndighet, socialt  

arbete, institution, diskriminering, utländsk bakgrund samt kombinationer av dessa. Denna 

metod kan även kallas snöbollsmetoden, det vill säga när en träff leder vidare till en annan. En 

stor  del  av  litteraturen  som  används  för  att  redovisa  tidigare  forskning  samt  teoretiska 

utgångspunkter har varit kurslitteratur som lästs under utbildningens gång (se litteraturlista). 

Litteraturen och artiklar har bearbetats genom noggrann genomgång och vi har tillsammans 

diskuterat och reflekterat kring den. Vi har även använt oss av elektroniska källor. 

2.4 Metodproblem

Ett  av  de  upplevda  metodproblemen  var  att  få  intervjutillfälle  med  personal  från 

socialtjänsten. De som tackade nej till intervjuer hade som svar att arbetsbelastningen var för 

hög,  vilket  resulterade  i  färre  intervjuer  än  vad  som från  början  var  planerat.  En  annan 

problematik som uppstod var att vi fick korta ner några intervjuer då respondenterna inte hade 

tillräckligt med tid. Om det inte hade varit för denna brist på respondenternas tid så finns en 

möjlighet att vissa svar hade kunnat bli mer utförliga.

2.5 Analysmetod

Vi  har  valt  att  analysera  och  tolka  intervjumaterialet  utifrån  den  metod  Kvale  (1997) 

benämner som innehållsanalys och som utgår från meningskategorisering. Detta sker genom 

att  intervjumaterialet  delas  upp  i  delar  eller  kodas  i  kategorier.  Kategorierna  konstrueras 

utifrån de mest centrala teman som framkommer i intervjun och som är relevanta för ämnet. 

Sedan jämförs  de valda  delarna  med  respondenternas  svar.  Under  kapitlet  resultat har  vi 

precis som Kvale nämnt utformat kategorier som varit centrala och kopplat dessa till studiens 

syfte  och frågeställningar,  för  att  sedan ta  fram den data  som liknar  eller  skiljer  sig från 

varandra.  För att  inte riskera att  förlora viktiga detaljer  i  samband med samtalet  och dess 
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sammanhang, har en grundlig genomgång och transkribering av intervjuerna skett så snart de 

avslutats.  Analys  och  tolkningsprocessen  utgår  även  den  från  hermeneutiken  där  den 

hermeneutiska  cirkeln  är  central  och  en  växling  mellan  delar  och  helhet  ska  medföra  en 

djupare förståelse. För att få en djupare förståelse måste en växling ske mellan helheten och 

de olika delarna som valts ut i en text och därmed finns ett ömsesidigt beroende och samband 

mellan helhet och delar eftersom tolkningar alltid bygger på andra tolkningar. Genom att läsa 

igenom intervjusamtalen  översiktligt  har  vi  därefter  tolkat  de enskilda  delarna  som sedan 

kopplats samman till helheten. Detta har gjorts kontinuerligt genom analysprocessen som gått 

som i en spiral. I stor utsträckning har utgångspunkterna för analysen varit tidigare forskning 

samt teoretiska utgångspunkter. 

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

För att stärka  validiteten, som handlar om att studien undersökt det man haft för avsikt att 

undersöka (Kvale, 1997) har vi under studiens gång kontinuerligt  varit noggranna med att 

tydliggöra  och  utgå  från  studiens  syfte  och  frågeställningar,  både  innan  och  under 

intervjuerna, samt i tolkning och analys av intervjumaterialet. Vi har även kopplat empirin till 

perspektiv och utgångspunkter som är lämpade för det vi valt att studera.  Vi har som tidigare 

nämnt även strategiskt valt att genomföra vår fältstudie på platser där många ungdomar med 

utländsk bakgrund lever och bor och där vi vet att både socialsekreterare och anställda på 

medborgarkontoret kommer i kontakt med många av dessa ungdomar. Detta anser vi främst 

stärker studiens inre validitet då vi ställt frågor till rätt grupp av människor för att få data som 

är  relevant  för  studiens  frågeställningar.  Studiens  reliabilitet handlar  om  resultatets 

tillförlitlighet och något som Halvorsen (1992) tar upp är att intervjuareffekten kan påverka 

reliabiliteten  negativt,  exempelvis  att  svaren  utformas  olika  beroende  på  vem  som  utför 

intervjun och hur frågorna ställs. Eftersom våra intervjufrågor berör integrationsprocessen och 

arbetet  med  ungdomar  med  utländsk  bakgrund  och  en  av  oss  är  just  ung  med  utländsk 

bakgrund tog vi i beaktande att detta eventuellt kunde påverka intervjupersonen och inverka 

på samtalets dynamik. Med detta menas att svaren eventuellt inte skulle bli fullständigt ärliga, 

med hänvisning till en ”rädsla” för att säga fel eller en misstänksamhet om intervjusamtalets 

syfte. För att undgå att detta skulle påverka reliabiliteten valde vi därför att göra intervjuer 

både enskilt och tillsammans. Kvaliteten på det inspelade materialet var mycket god, vilken 

kan anses  höja  reliabiliteten  då vi  kunde höra varenda  ord som sades.  Generaliserbarhet  

bygger på tanken att studiens resultat ska kunna generaliseras och vara representativt för en 

större del av befolkningen. I en kvalitativ metod är det dock svårt att dra generella slutsatser 
10



då respondenterna är relativt få. Syftet med kvalitativa metoder är inte att generalisera, utan 

snarare att få en djupare förståelse och fånga personliga upplevelser (Kvale, 1997).

2.7 Etiska överväganden
Det är viktigt att etiska överväganden tas upp redan i undersökningens början och fram till 

studiens slut. Under vår studie har vi utgått från de åtta forskningsetiska principer som HSFR 

(Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet) formulerat  (Kvale, 1997). Genom att 

utgå från dessa informerade vi intervjupersonerna redan vid första kontakten om syftet med 

intervjun,  samt  att  samtalet  skulle  spelas  in.  Vi  informerade  att  materialet  endast  skulle 

användas till  studiens ändamål och att  det  som spelas in raderas  efter  studiens avslut.  Vi 

informerade  även  om  konfidentialitet,  att  privata  data  som  skulle  kunna  identifiera 

intervjupersonen  inte  kommer  att  redovisas  i  studien.  Då  studiens  ämne  kan  anses  vara 

känsligt ansåg vi att det var av stor vikt att påpeka detta och intervjupersonernas identitet inte 

kommer att avslöjas. Vi informerade även om frivilligheten att delta och att personen när som 

helst hade möjlighet att avbryta intervjun.  

3. Integration och integrationspolitikens mål
Begreppet  integration  kan  ha  varierande  betydelse  beroende  på  i  vilket  sammanhang  det 

används  och  om  det  är  på  makro  eller  mikro-nivå  (SOU  2006:73).  Integration  kommer 

ursprungligen  från  tre  latinska  ord:  Integer som  betyder  hel,  Integrare  som  står  för 

fullständiggöra och den tredje är Integratio som betyder förnyelse och återupprättande av ett 

tidigare fullkomligt tillstånd (Föreläsning Calbubura, 2007). 

I SOS-Rapport (1999:6) nämns några olika definitioner; en står för processen som leder till att 

skilda enheter förenas, att integration uppstår när de skilda delarna står i samstämmighet med 

varandra. En annan definition är att etniska minoritetsgrupper och framför allt då utlandsfödda 

invandrare  ska  känna  en  delaktighet  och  sammanhållning  mellan  redan  existerade 

minoritetsgrupper och majoritetsgrupper i samhället dit en invandring skett. Alberto José Diaz 

(1997) har givit definitionen: ”ett tillstånd där invandrande individer uppnår en partiell eller  

fullständig jämlikhet med infödda individer i termer av deltagande i olika typer av sociala 

relationer  som  arbetsliv,  boendeförhållanden  och  politik”  (Diaz,  1997:31).  Den  franska 

sociologen Emilé Durkheim beskrev i sitt klassiska verk ”The division of labour in society”  

(1900)  hur  existensen  av  medborgare  i  ett  samhälle  bygger  på  en  kollektiv  förståelse. 

Durkheim menar att integration inte sker automatiskt utan med hjälp av statens ingripande via 
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samhällsorganisering kombinerat med de fria marknadskrafterna. På detta sätt kan det ske en 

omfördelning av samhällets resurser så att klyftorna mellan medborgarna minskar istället för 

att öka. På så sätt kan alla grupper i samhället känna delaktighet och samhörighet. Durkheim 

menade  att  alla  samhällens  existens  är  beroende  av  social  solidaritet  och  en  gemensam 

förståelse, så kallat kollektivt medvetande: ”common consciousness”. Enligt Durkheim så är 

solidaritet och gemenskap integrationbegreppets centrala utgångspunkter, för om solidaritet 

och sammanhållning inte existerar kan det hota hela grunden för ett integrerat samhälle (SOU 

2006:73). 

Idag är över 900 000 personer som bor i Sverige föda utomlands och ytterliggare 700 000 är 

födda i Sverige men har minst en eller två utrikes födda föräldrar och 40 % av dessa har varit 

bosatta  i  Sverige i  20 år  eller  mer  (Regeringens  proposition,  1997/98:16).  Under år  2008 

beviljades 90 021 uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige (www.migrationsverket.se).  Enligt 

SCB (Statistiska Central Byrån) beräknas cirka 88 964 människor invandra till Sverige under 

år 2009. I dag finns det med andra ord många med utländsk bakgrund som bor och lever i 

Sverige  och  därför  är  det  viktigt  med  en  väl  fungerande  integrationspolitik. 

Integrationspolitiken kan ske utifrån tre ideologier, den första är konformitetsideologin. Enligt 

denna  ideologi  ska  alla  samhällsmedlemmar  ha  samma  värderingar,  kultur,  språk  och 

beteendemönster  och  detta  kan  åskådliggöras  enligt  modellen  A+B+C=A.  De  etniska 

grupperna som i detta fall är B och C ska styras till att bli som majoritetsgruppen A. Den 

andra  är  smältdegelideologin  som  innebär  att  de  olika  etniska  grupperna  ska  bli  en  ny 

nationalitetsuppfattning, där alla positiva element från de olika kuturerna ska smälta samman 

med majoritetsbefolkningen till en ny grupp. Detta kan åskådliggöras i modellen: A+B+C=D. 

De  etniska  grupperna  A,  B  och  C  bildar  en  ny  majoritetsgrupp,  D.  Dock  krävs  det  att 

minoritetsgrupperna är tillräckligt många och stora för att denna smältdegelideologi ska kunna 

ske. Den tredje är den pluralistiska ideologin som också har varit utgångspunkten för svensk 

integrationspolitik. Här ses de olika kulturella särdragen som en tillgång och de olika etniska 

grupperna kan med sitt eget språk och sina egna kulturella särdrag fungera i samhället. De 

etniska grupperna ska kunna leva sida vid sida utan att  behöva förändra sin egen etniska 

identitet, ett så kallat etniskt lapptäcke. Detta kan åskådliggöras i modellen: A+B+C=A+B+C. 

Detta kan ske under förutsättningarna att de etniska minoritetsgrupperna känner samhörighet 

med  majoritetsbefolkningen  (Hedlund  &  Eklund,  1998).  För  att  bevara  den  kulturella 

mångfalden har UNESCO givit förslag till konventionen: skydd för kulturell mångfald för att 
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bevara  medborgerliga,  politiska,  ekonomiska,  sociala  och  kulturella  rättigheter 

(www.unesco.se). För att uppnå integrationsmålen kan det ske via dessa tre ideologier och 

även tre tillväxtstrategier. Dessa är den politiska strategin, den juridiska strategin samt den 

ekonomiska och kulturella  tillväxtstrategin.  Genom dessa strategier kan skydd ges mot  de 

hinder som kan uppstå i integrationsprocessen (Föreläsning Calbucura,  2007). Genom den 

pluralistiska modellen och dessa tre strategier har svensk integrationspolitik strävat efter att 

skapa en samhörighet och delaktighet på lika villkor i samhället. 

3.1 Integrationspolitikens mål

Det postmoderna samhället vi i dag lever i präglas av den transnationella globaliseringens allt 

mer gränsöverskridande karaktär. Med övergivandet av den första moderniteten har vi trätt in 

i en ny era där människor i allt större utsträckning förflyttar sig över världens olika gränser 

(Beck, 1999). Enligt Beck (1999) befinner vi oss i en globaliseringsprocess som inte är möjlig 

att vända tillbaka, detta kan skapa både ökade möjligheter men även ökade risker. När allt fler 

människor  av  olika  anledningar  rör  sig  över  nationsgränser  gör  de  det  med  samma 

förhoppning, drömmen om ett bättre liv (Thörn, 2004). 

Denna  transnationella  förflyttning  som många  människor  genomför  i  hopp  om en  bättre 

framtid kan leda till ett utanförskap i det nya landet. Det globala rörelsemönstret kan då få 

lokala  konsekvenser  som  kommer  till  uttryck  i  segregation  och  marginalisering. 

Anledningarna till att människor väljer att lämna sitt hemland är oändligt många, det enda vi 

kan påstå är att denna ström antagligen inte kommer att sina med åren.  Detta gör det viktigt 

att ha en väl fungerande och utvecklad integrationspolitik som med hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna  verkar  för  alla  människors  lika  värde  (www.manskligarattigheter.se).  Med 

ovanstående som bakgrund ställer vi därför frågan hur den svenska integrationspolitiken ser 

ut?

Den svenska regeringens program för att  åtgärda det utanförskap som existerar  i  vissa av 

samhällets  segregerade  stadsdelar  bygger  på  att  alla  medborgare  oberoende  av  etnisk 

härkomst eller födelseland ska vara delaktiga i samhället. De mål som regeringen anger för 

integrationspolitiken beskrivs utifrån tre punkter:
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• ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell  

bakgrund”

• ”att åstadkomma ett stabilt och flexibelt system för mottagning och introduktion för  

nyanlända invandrare som leder till egen försörjning”

• ” en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap”

(www.regeringen.se)

Under rådande mandatperiod ligger integrationspolitikens fokus på att bryta det utanförskap 

som råder i  vissa delar av det svenska samhället.  Den integrationsstrategi  som regeringen 

antagit beskrivs i skrivelsen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration 

(Skr.2008/09:24). Här beskrivs politikens målsättning fortsättningsvis. Arbetsmarknaden och 

dess  utbud  och  efterfrågan,  skolans  kvalitet  och  likvärdighet  samt  förbättrade  villkor  för 

företagare är de tre centrala delarna som fokuset kommer att ligga (ibid).

Regeringen har i sin integrationspolitik valt att fokusera på bland annat skolan och har lagt 

fram  ett  program  för  att  förbättra  skolresultaten  hos  elever  med  utländsk  bakgrund  i 

grundskolan.  Målet  är  att  öka  antalet  elever  som  går  ut  med  fullständiga  betyg.  De 

grundläggande  kunskaperna  i  att  läsa,  skriva  och  räkna  ska  förbättras  hos  målgruppen. 

Satsningen kommer omfatta runt 900 miljoner kronor och ska under 2008-2009 fördelas för 

att  se  till  att  elever  klarar  av de mål  som skolan sätter  upp.  Nationella  prov kommer  att 

kontrollera elevernas prestationer i årskurs tre, sex och nio (ibid). 

Ett projekt som kallas Lärarlyftet pågår mellan åren 2007 till 2010 för att höja kompetensen 

bland lärare  är  att  genomföra olika fortbildningar  som syftar  till  att  öka ämneskunskaper, 

utbildningar som ger behörigheter, ämnesdidaktik och forskarutbildning. Det finns även en 

speciallärarutbildning som ska ha som ändamål att hjälpa och stötta elever som riskerar att 

inte uppfylla de nationella mål som regeringen satt upp (ibid).

De mål som är uppsatta för den svenska integrationspolitiken ska genom allmänna insatser 

rikta  sig  mot  hela  samhället  och  ska  inte  vara  knutna  till  etnisk  bakgrund  eller  olika 

födelseland. Denna politik kommer att  utökas med olika former av riktade insatser för att 

understödja  människor  som kommit  som nyanlända flyktingar  till  Sverige att  inrätta  sig i 

samhället.  Andra  områden  som  kommer  uppmärksammas  är  stadsdelar  där  det  råder 
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utanförskap.  Även  diskriminering  och  behov  av  gemensamma  värderingar  kommer  ges 

uppmärksamhet (www.regeringen.se).

En av  den  huvudsakliga  kritiken  som har  förts  mot  Sveriges  integrationspolitik  har  varit 

anmärkningar  gällande  ett  tänkande  som  gått  ut  på  en  uppdelning  i  ”vi”  och  ”de”,  där 

kategorin ”vi” utgörs av ”svenskar” och ”de” utgörs av ”invandrare”.  ”Svenskar” ses som 

redan  integrerade  och  det  är  ”invandrarna”  som  ska  integreras.  Denna  uppdelning  är 

övermäktig och fungerar som en spegelbild där ”de” som ses som odugligare. Utifrån detta 

finns det en föreställning att  ”invandrare” på sin höjd kan komma att räknas som ”nästan 

svenskar”. Denna spegling av det ”annorlunda” har lett till  ökad segregering istället för en 

välfungerande integration. Kritiker menar istället för att ta fasta på olikheternas möjligheter 

till  ett  multikultisamhälle  har  det  istället  blivit  en gränsdragning  mellan  människor  (SOU 

2006:79).

4. Diskrimineringens olika skepnader

4.1  ”Vi” och ”de”

Reproduktionen av ett ”vi” och ”dem” har blivit en del av vardagen och orättvisor har blivit 

en del av människans dagliga liv. Philomena Essed beskriver vardagsrasim i Bortom Vi och 

Dom (SOU 2005:41) som de små orättvisorna som finns i människor med utländsk härkomst 

liv att exempelvis alltid behöva försvara sig, bli ifrågasatta och anklagade för paranoia. När 

anklagelser som dessa tillhör vardagen kan det leda till att människor börjar leva upp till den 

roll som förväntas av dem. Dessa erfarenheter blir både tröttsamma och utmattande när de blir 

en  del  av  vardagen.  Mikrostrukturella  orättvisor  som  dessa  får  sitt  uttryck  i  en 

makrostrukturell kontext när det leder till ojämlikheter inte bara mellan individer utan även 

mellan hela  samhällen och nationer när uppdelningen i  ”vi” och” de” kommer upp på en 

global  nivå.  Det  är  inte  bara  individer  som  är  med  och  reproducerar  vardagsrasismen, 

samhällets  strukturer och institutioner är med och vidmakthåller  orättvisor och ojämlikhet. 

Olikheter  i  samhället  normaliseras  och blir  så vanligt  förekommande att  vardagen och de 

göromål som hör därtill präglas av dessa förhållningssätt och beteenden. När rasism blir en 

del av samhället och vardagen så görs den även osynlig. Detta gör det möjligt att upprätthålla 

vardagsrasismens attribut. Skapandet av ett ”vi” och ”de” har sina rötter långt tillbaka i tiden 

och rasismen med dess gränsdragningar är inget nytt fenomen i Sverige. För att få en klarhet i 
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hur uppdelningar tillkommit krävs en återblick i historien nationellt och internationellt (SOU 

2005:41).

Författaren Edward Said (1976) beskriver hur västvärlden och då framför allt Europa har varit 

med  och  skapat  en  uppdelning  av  världen  i  ”vi”  och ”de”,  eller  som han benämner  det, 

centrum  och  periferi.  Via  olika  maktmedel  har  västvärlden  skapat  och  upprätthållit  en 

priviligerad ställning gentemot öst. Denna makthierarki grundar sig i kolonisationens syn på 

västvärldens position som överlägset  bättre  än öst  när det kommer till  kultur,  politik,  och 

moral.  Enligt  Said har orientalism konstruerats  för att  kontrollera  öst  genom kolonisation, 

studier och produktion av kunskap om området. Genom att skapa en bild av det okända och 

”annorlunda”  kunde  västvärlden  behålla  sitt  övertag  och  dra  nytta  av  orienten.  När  en 

makthiearki som denna väl är skapad är det inga svårigheter att genom media, politik och 

ekonomiska medel, att upprätthålla och reproducera den. De främsta av dessa maktmedel är 

det ju väst som besitter. Utifrån ett västerländskt perspektiv har således öst definierats och den 

kunskap som genom historia och litteratur producerats om området leder till en stereotyp och 

fördomsfull uppfattning av orienten. Dessa uppfattningar ses ofta som vedertagna sanningar 

och västvärldens ursprungliga bild av sig självt som överlägset, orienten som efterblivet och 

avvikande, förstärks i den redan befästa makthierarkin som dominerar relationerna mellan öst 

och väst (Said, 1976).  

Irene Molina (1997) är en författare som visar hur det länge har diskuterats utifrån ett ”vi” och 

”de” perspektiv  i  integrationsretoriken,  något  som kan spåras  till  1930- talets  diskurs om 

tattare, zigenare och psykiskt sjuka som annorlunda element i samhället. Molina för i boken 

Stadens  Rasifiering  en diskussion  kring  om motsvarigheten  till  elementen  idag  istället  är 

”invandrare” som ska integreras. Frågan är därmed om tankarna kring ”de andra” någonsin 

har upphört, utan att det bara kommit att innefatta en ny grupp.  

4.2 Institutionell och strukturell diskriminering

Under senare år har allt fler forskare pekat på att ett av de största hindren för människor med 

utländsk  bakgrund  att  bli  integrerade  i  samhället  är  diskriminering.  Diskriminering  som 

fenomen kan delas in i  tre nivåer:  individuell,  institutionell  och strukturell  diskriminering 

(Kamali,  2005).  Indiviuell  diskriminering  kan  handla  om kränkande åsikter,  attityder  och 

handlingar som riktar sig mot exempelvis individer med utländsk bakgrund och som utförs av 

individer som ingår i både samhällets majoritet– och minoritetsgrupper. Den  institutionella  

16



diskrimineringen  är  ett  begrepp  som  behandlar  olika  institutioner,  myndigheter  och 

organisationers  förhållningssätt,  arbetsmetoder  samt  policys  och  regelverk  som  arbetet 

grundar sig i. Forskning som genomförts visar bland annat att personal och anställda ofta har 

stereotypa uppfattningar om människor med utländsk bakgrund och låter detta medvetet, eller 

omedvetet  påverka  arbetet.  Strukturell  diskriminering  förklaras  utifrån  att  rasism  och 

diskriminering  ligger  inbäddat  i  samhällets  ideologi  och  maktstruktur  (Sandberg,  2002). 

Historiskt sett så har ideologin i väst utgått från att västvärlden skulle vara överlägsen andra 

delar av världen och utifrån denna ideologi och uppfattning som fortfarande lever kvar i de 

europeiska  samhällets  strukturer,  sker  kontinuerligt  en  uppdelning  och  kategorisering  av 

människor. Den kategorisering och uppdelning (”vi” och ”dem”) och tilldelningen av negativa 

egenskaper som ofta drabbar människor med ”icke-eurpoeisk” bakgrund handlar till stor del 

om att mäktiga grupper i samhället vill behålla sin makt och den hierarkiska rangordningen i 

samhället (SOU, 2006:73). Institutionell och strukturell diskriminering kan uttryckas på olika 

sätt,  men  sker  främst  genom  att  neka  människor  med  utländsk  bakgrund  tillträde  och 

delaktighet  inom olika  områden  i  samhället  utifrån  etiska  och  kulturella  olikheter  (SOU, 

2006:79). 

4.3 Ungdomars upplevelser av diskriminering

Idag behöver  som tidigare  nämnt  allt  fler  ungdomar  med utländsk bakgrund insatser  från 

myndigheter som socialtjänsten. Nedanstående tabell presenterar hur många ungdomar med 

utländsk bakgrund som blivit placerade enligt SoL (Socialtjänstlagen) någon gång under åren 

1991-1995.  Tabellen  visar  antalet  unga  mellan  13-17  år  per  10 000  i  befolkningen 

(åldersgruppen 13-17 år i befolkningen). 

1991 1992 1993 1994 1995

Födda i Sverige samt med   72    67    63     62    62
föräldrar födda i Sverige

Utrikes födda  109   124   136   151 153

Födda i Sverige med minst en   141  135   135   127 121
utrikes född förälder

Utifrån denna tabell  kan det utläsas att  det  finns en överrepresentation av ungdomar med 

utländsk  bakgrund  som placeras  utifrån  SoL i  jämförelse  med  ungdomar  som är  födda  i 
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Sverige och har föräldrar som är födda i Sverige. Nedanstående tabell visar på liknande utfall 

när det kommer till placering utifrån LVU (Lagen om Vård av Unga).

1991 1992 1993 1994 1995

Födda i Sverige samt med      5      5      6      6      7
föräldrar födda i Sverige

Utrikes födda    13     17     22     27   34

Födda i Sverige med minst en     15     16     21     21   17
utrikes född förälder

(Kamali, 1999)

Denna statistik beskriver situationen under 1990-talet och dessa placeringar är något som inte 

har  minskat.  Representationen  av  ungdomar  med  utländsk  bakgrund  för  sociala  insatser 

fortsätter snarare att öka och om denna överrepresentation beror på strukturell diskriminering 

eller om ungdomar med utländsk bakgrund är särskilt utsatta är en fråga som är svår att svara 

på (Sandberg, 2005). Studier som Sandberg (2005) tagit del av visar dock att det finns en 

negativ  bild  av  mötet  mellan  tjänstemän  och  ungdomar  med  utländsk  bakgrund.  Många 

ungdomar med utländsk bakgrund upplever en frustration över kontakten med de svenska 

myndigheterna och flertalet upplever att de blivit utsatta för diskriminering i form av bland 

annat kränkningar. Även Kamali (1999) beskriver att det finns en misstro som har sin grund i 

upplevelserna av det land man kommit till samt i mötet mellan ungdomen och myndigheten.  I 

sin studie  av ungdomar  med utländsk bakgrunds attityder  till  det  svenska samhället  finns 

följande citat som kommer från en ung kille som uttrycker sina känslor: 

”Som min pappa säger, de vill att vi ska vara missbrukare, alkoholister, kriminella och inte  

vet jag mer /.../ Socialen är ute efter att förstöra för oss, de lämnar oss inte ifred, de letar  

hela tiden efter liksom olika grejer i vår familj. /.../ Förstår du, de vill inte att vi ska vara  

lyckliga och bli nånting. Som pappa säger, de är rasister allihopa.(Kamali,1999:53). 

Utifrån Kamalis (1999) studie grundar sig misstron hos ungdomarna dels i vad föräldrarna har 

för inställning till det svenska samhället, men även upplevelsen av vara integrerad och miljön 

de lever i samt vänskapskretsen. Ove Sernhede (2002) har skrivit boken  AlieNation is my 
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Nation som beskriver hur ungdomarna med utländsk bakgrund som lever i marginaliserade 

områden ständigt upplever att de måste försvara sin plats i samhället gentemot polis, media, 

skola  och  andra  statliga  institutioner.  Ungdomarna  känner  ett  utanförskap  i  det  svenska 

samhället. Trots att de har bott i Sverige i större delen av sina liv så känner de inte sig som 

svenskar. Även i Kamalis (1999) studier visas det på hur ungdomar med utländsk bakgrund 

inte känner sig som svenskar, trots att de har bott i Sverige nästan hela livet, något som kan 

illustreras i följande två citat: 

”Jag är chilenare,  inte svenne, det kan du väl se [pekar på sitt  huvud]?  /…/  Det spelar  

liksom ingen roll vad man gör, man blir aldrig svensk, de [svenskarna] kommer aldrig att  

acceptera oss som svenskar, det vill vi inte heller. Vi är svartskallar, du vet.. (Kamali, 1999: 

52).

”Jag är iranier, jag är stolt över det. /…/ Svenskarna tycker att de är bättre än oss, åt helvete  

med allihopa, invandrare är mycket bättre än svenskar, /…/ Vi tar hand om varandra, vi  

ställer upp för våra kompisar, /…/ de [svenskarna] har liksom ingen heder, du vet” (Kamali, 

1999:52). 

Enligt Sernhede (2002) beror denna känsla av att inte känna som svensk på att ungdomarna 

anser  att  de  har  blivit  orättvist  behandlade  och  dagligen  möts  av  olika  former  av 

diskriminering och rasism. Den ständiga känsla av diskriminering skapar en stor frustation 

hos ungdomarna,  som anser att  de inte  bemöts  med respekt och ses som ”andra klassens 

medborgare”. I de marginaliserade förorterna är förutsättningarna för materiella villkor och 

även hälsan försämrade. När andra medel inte finns tillgängliga och konkurrensen inte är på 

lika villkor så blir istället kroppen ett alternativ för att utrycka sin frustation och göra sin röst 

hörd. Ungdomarna söker sig till en intern samhörighet och en av dessa är musiken, nämligen 

Hiphopen. Hiphopkulturen grundades i South Bronx, New York, och ansågs vara ”svartas” 

musik,  men  har  idag  utvecklats  till  att  löpa  över  nationsgränser  och  skapat  en  global 

samhörighet över världens länder. Enligt Sernhede har musiken, Hiphopen blivit ett kulturellt 

uttryck  för  dessa  ungdomar  att  återfå  respekt,  ett  erkännande  och  värdighet.  Missnöjet  i 

förorten växer ständigt och ungdomarna som saknar makt använder sig istället av alternativa 

kanaler som till exempel musiken för att visa sitt politiska missnöje. Detta är deras sätt att 

göra sin röst hörd oavsett om de befinner sig i ett ”ghetto” i New York eller i en förort i 

19



Sverige.  Liknande  argument  kan  vi  finna  i  Bortom  Vi  och  Dom  (SOU,  2005:41),  där 

vardagsrasism  och  strukturell  diskriminering  är  något  som  ständigt  finns  närvarande.  I 

marginaliserade  områden bor de människor  som majoritetssamhället  har  ”andrafierat”  och 

genom att skapa ett ”överlägset vi” har denna grupp alienerat ett ”dem” som andra klassens 

medborgare. Det främlingskap som bildas sker när människor inte enbart delas in i ”vi” och 

”dem” utan även sätts in i ett hierarkiskt maktsystem. 

5. Vägar till förändring

5.1 Avkolonialiserad teori och praktiserad solidaritet

I mötet med människor påverkas vi av en mängd olika faktorer, genom socialisationen har 

olika roller skapats och de följder som uppstår av detta präglar vår syn på andra människor. 

Chandra Talpade Mohanty (2006) beskriver och kritiserar i sin bok Feminism utan gränser 

uppfattningen om ett globalt systerskap som finns inom den västerländska feminismen. Denna 

globala feminism utmärks av en normbildning utifrån ett västerländskt perspektiv. Den ”vita” 

kvinnan står som utgångspunkt i feministisk forskning och teoribildning och genom detta har 

bilden  av  kvinnor  världen  över  homogeniserats.  Detta  får  effekten  att  gruppen  kvinnor 

förväntas ha liknande upplevelser av ett patriarkalt förtryck och det tas därmed ingen hänsyn 

till  att  kvinnor har skilda levnadssätt,  olika livsvillkor  och påverkas av andra kontextuella 

faktorer. Den ”vita” kvinnan har definierats som norm och kvinnokampen har därmed kommit 

att definieras utifrån den västerländska kvinnans kamp. Denna universella kamp mot förtryck 

benämns som ett globalt systerskap och detta är något Mohanty starkt motsätter sig och menar 

är  ett  tecken  på  en  etnisk  blindhet.  Mohanty  menar  att  när  olika  former  av  förtryck  ska 

analyseras och skildras bör detta ske utifrån den aktuella kontexten och situationens historiska 

omständigheter.  Med  en  homogenisering  av  kvinnan  till  en  enhetlig  grupp  med  den 

västerländska kvinnan i spetsen så skapas det en motpol i mannen. Genom det som Mohanty 

benämner som det heterosexuella kontraktet,  blir  kvinnan därvid ”andrafierad”.  Könsroller 

som  dessa  reproduceras  i  det  kapitalistiska  världssystemet  och  därmed  bibehålls  olika 

stereotypa  uppfattningar  och  föreställningar  om  kvinnan.  Vidare  menar  Mohanty  att  de 

kvinnor  som  inte  kommer  från  ”västvärlden”  har  klumpas  samman  och  benämnts  som 

”tredjevärldenkvinnor”. Denna bennämning tyder på en etnisk blindhet och bygger på att det 

finns  en  uppfattning  om  att  ”tredjevärldenkvinnan”  är  i  behov  av  hjälp  från  den 

”västerländska” kvinnan och att hon är oförmögen att själv bryta sig fri från det patriarkala 
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förtryck hon utsätts för. Ett globalt systerskap innebär att alla kvinnors olika upplevelser av 

förtryck  likställs  och  värderas  utifrån  den  ”vita”  kvinnan.  Detta  skulle  få  effekten  av  att 

kontextuella och historiska situationer förbises i diskussioner och att förutfattade meningar 

skapas om att alla kvinnor känner mer samhörighet med en annan kvinna oavsett varifrån hon 

är,  än med  en  man  från  sitt  eget  land.  Denna underlåtelse  att  ta  hänsyn  till  kontext  och 

historiska skeenden blir ett  postkolonialt  förtryck mot människor som befinner sig utanför 

västvärlden. Mohanty förespråkar ett intersektionellt perspektiv när olika former av förtryck 

granskas. Detta innebär att det finns en medvetenhet om att förtryck aldrig är endimensionella 

utan alltid är beroende av kontextuella och historiska aspekter. Det förtryck som kvinnor från 

”tredjevärlden”  utsätts  för  är  därmed  inte  enbart  patriarkaliska  utan  det  finns  även  en 

postkolonial dimension (Mohanty, 2006). 

Trots att kolonialismen på pappret är över så har västvärlden behållit sin position gentemot 

resten av världen. Genom olika maktmedel som exempelvis media har väst kunnat skapa och 

reproducera uppfattningen om att det finns ett ”vi” och ett ”dem”. Det västerländska görs till 

norm och genom det ”andrafieras” övriga världen. ”Väst” har självutnämnt sig till den som 

har rätten att definiera, skapa normer och ”sanningar” i världen. Feminismens definiering av 

den  västerländska  kvinnan  som  norm  och  utgångspunkt  har  färgats  av  detta  perspektiv. 

Mohantys feministiska diskussion grundar sig i koloniala begrepp och hon menar att det är 

just genom kolonialismen som västvärldens dominans förstärkts och detta uttrycks i förtrycket 

av den övriga världens heterogenitet. Den enorma mångfald som ryms i världen reduceras till 

att bli ”de andra” och dominansen reproduceras (ibid). 

Som ett svar på detta för Mohanty fram idén om en avkolonialiserad teori. Denna teori bygger 

på att se och tillvarata mångfalden. Den innebär att feminismen måste bredda sitt perspektiv 

på  ”tredjevärldenkvinnan”  som  en  homogen  grupp.  Individualism  är  grunden  i  den 

avkolonialiserade teorin och den grundar sig på att alla människor är olika, att alla människor 

har olika mål i livet, olika uppfattningar om vad som är viktigt, olika syn på sin egen situation 

och  egna  drömmar  om  framtiden.  ”Tredjevärldenkvinnan”  objektiveras  när  västvärlden 

försöker tillämpa sina normer på henne och hon görs då samtidigt till ett hjälplöst offer som 

den  västerländska  feminismen  ger  sig  själv  uppdraget  att  hjälpa.  Detta  sker  inte  utan 

baktankar enligt Mohanty, det sker medvetet och är ett sätt för väst att behålla sin överlägsna 

position gentemot resten av världen. Detta manifesterar uppdelningen i ett ”vi” och ett ”dem” 
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och att avkolonialisera teorin innebär inte bara att se och erkänna skillnader utan även att 

utmana  politiska  strukturer  som  bibehåller  denna  uppdelning.  Mohanty  uppmuntrar  en 

gränsöverskridande samverkan som kan ske inom feminismen om man kan se bortom begrepp 

som klumpar samman och homogeniserar kvinnor. Den avkolonialiserade teorin tar fasta på 

mångfald och skillnader och ser det som något positivt, som något som kan förena snarare än 

dela om det sker utifrån ett gemensamt intresse. Det innebär att det inte går att basera förtryck 

på endast könstillhörighet. Med den avkolonialiserade teorins intersektionella perspektiv på 

förtryck kan en gränsöverskridande solidaritet uppstå mellan världens kvinnor och skapa en 

sammanhållning där det handlar om att finnas där för varandra när kampen förenas (Mohanty, 

2006).

5.2 Anti-förtryckande socialt arbete

Idag lever vi i ett samhälle bestående av många olika individer och grupper, där tanken är att 

vi alla ska leva tillsammans under jämlika villkor och känna delaktighet oavsett vem man är 

och  hur  man  ser  ut.  Dessvärre  är  detta  något  som inte  speglar  verkligheten  då  kvinnor, 

homosexuella, äldre, individer med psykiska och fysiska funktionshinder och människor med 

utländsk bakgrund är några av de individer och grupper som utsätts för förtryck (Dominelli 

2002). Dominelli tar upp betydelsen av begreppet förtryck som: ”the exercise of power in a 

tyrannical  manner;  the  cruel  treatment  of  subjects,  inferiors;  the  imposition  of  unjust  

burdens”  (Dominelli,  2002:7)  och  menar  att  förtryck  är  något  som uppstår  i  det  sociala 

interagerandet med andra, utifrån människors handlingar och beteenden mot varandra. När 

relationer präglas av förtryck handlar det om strategiska beslut som tas av en dominerande 

grupp i  samhället  för  att  exkludera  vissa  individer  och  grupper  från  centrala  arenor.  Att 

benämna och se människor som ”de andra” är en central del i processen av förtryck.

När  Dominelli  (2002)  beskriver  förtryck  kopplar  hon  återkommande  begreppet  till  makt. 

Dynamiken  av  förtryck  utspelar  sig  på  många  arenor  i  samhället,  men  är  speciellt 

framträdande  inom  sociala,  ekonomiska  och  politiska  fält.  Dessa  är  alla  områden  som 

kontrollerar resursfördelningen i samhället och innehar en stor maktposition. Socialtjänsten är 

ett exempel på en sådan institution. Samtidigt som socialtjänstens uppgifter och ansvar är att 

hjälpa  och  stärka  utsatta  människor  i  samhället,  vilket  innebär  ett  arbete  med  förtryckta 

individer och grupper, så innehar de även en enorm makt som klienterna inte besitter. Denna 

makt innebär att kunna ta vissa beslut som exkluderar individer eller grupper från sociala, 
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politiska eller ekonomiska arenor i samhället, vilket i sin tur medverkar till skapandet av ett 

socialt  utanförskap och  ojämlika  förhållanden.  Det  är  dock viktigt  att  uppmärksamma  att 

förtyck upplevs utifrån individens sätt att uppfatta verkligheten och både socialarbetaren och 

klienten kan befinna sig i denna verklighet. De människor som socialarbetaren arbetar med 

kan spela en nyckelroll i att förtrycka andra och människor som känner sig förtryckta, riskerar 

i sin tur att  förtrycka andra. Inom myndigheter som socialtjänsten uppstår ofta interaktiva 

processer som kan vara förtryckande och med anledning av detta  argumenterar  Dominelli 

(2002) starkt för vikten av ett anti-förtryckande förhållningssätt i socialt arbete. 

Dominelli (2002) tar upp att ett antiförtryckande förhållningssätt innebär att vi måste lyfta upp 

och synliggöra problemet med förtryck och identifiera hur det reproduceras genom rutiner och 

interaktiva processer. Dominelli skriver vidare att identitet är en viktig dimension i ett anti-

förtryckande förhållningssätt. Med detta menas att det är viktigt för socialarbetaren att beakta 

det unika hos klienterna och avstå från att enhetliggöra identiteter. Vilka socialarbetarna är 

och vilka klienterna är, är lika viktigt att fokusera på som vad man vill åstadkomma, därför 

måste  socialarbetaren  vara  uppmärksam  på  sin  egen  identitets  eventuella  inverkan. 

Socialarbetaren måste även veta att de kan respektera alla individer och lära sig att ta till sig 

och  uppskatta  olikheter,  så  som skillnader  i  ålder,  kön,  klass,  etnicitet,  sexuell  läggning, 

fysiska förmågor, religiös tro samt kultur. Ett anti-förtryckande arbetssätt handlar även om att 

uppmärksamma  strukturella  ojämlikheter  och  visa  på  kopplingen  mellan  dessa  och  det 

mänskliga beteendet. För att kunna arbeta anti-förtryckande krävs att arbetsmiljön och policyn 

på arbetsplatsen genomsyras av dessa principer, det är även viktigt att inte ignorera relationer 

mellan de anställda för att inte undgå att anställda trycker ner varandra. Ett anti-förtryckande 

perspektiv är inte ett universalmedel för att komma till stånd med den orättvisa och ojämlikhet 

som existerar i samhället, en förändring måste ske på både lokal, nationell och internationell 

nivå, något som är både komplext och svårt men som måste göras. Socialtjänsten har dock en 

betydelsefull  och central  roll  i  välfärdsstaten  och utgångspunkterna  i  ett  anti-förtryckande 

förhållningssätt bör därför användas för att kunna identifiera felaktiga arbetssätt och erbjuda 

en struktur där en mer jämlik klient-centrerad praktik kan bli normen.  
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5.3 Anti-rasistiskt socialt arbete

Dominelli (1997) tar upp i sin bok Anti-Racist Social Work att rasism och diskriminering på 

grund av etniskt ursprung idag är den största barriären för människor med utländsk bakgrund 

att  uppnå  lika  möjligheter,  privilegier,  makt  och  social  rättvisa  som  majoritetssamhället. 

Många upplever idag förtryck i form av rasism inom samhällets institutioner och strukturer 

och det sociala arbetet är inget undantag. Dominelli argumenterar därför för behovet av ett 

anti-rasistiskt socialt arbete. 

Rasism uppkom som en ideologi som syftar till en uppsättning föreställningar om indelning 

och  kategorisering  av  människor  i  olika  ”raser”  utifrån  fysiska  egenskaper  som hudfärg. 

Rasism  syftar  även  till  teorin  om  människors  plats  i  en  hierarki,  underordnandet  av  en 

kategori individer och den påstådda idén om den ”vita rasens” överlägsenhet och rätten att 

dominera (SOS-Rapport, 1999:6). Dominelli (1997) beskriver rasism utifrån tre dimensioner; 

individuell-, institutionell/strukturell- och kulturell rasism. Den individuella rasismen kopplas 

till  individuella  synliga  handlingar  och  attityder  som  riktas  mot  människor  i  samhället. 

Rasism  förekommer  även  som  osynliga  handlingsmönster  som  finns  dolda  i  normer, 

värderingar och handlingar som präglar vår vardag. Osynliga handlingsmönster kan även äga 

rum inom samhällsinstitutioner  och samhällsstrukturer,  i  form av stereotypa uppfattningar, 

fördomar  och  generaliseringar  som  ligger  inbäddade  i  strukturen.  Den 

institutionella/strukturella rasismen kan utföras både indirekt och direkt, genom exempelvis 

ett exkluderande, där människor utifrån kultur och etnicitet inte tillåts uppnå lika möjligheter 

och deltagande i samhällslivet som övriga medborgare. Den kulturella rasismen är centrerad 

kring de föreställda idéerna om den ”vita” kulturens överlägsenhet.  Dominelli  påpekar  att 

rasism och rasistiska idéer har överlevt det förgångna och finns i nuet, samt att det kommer 

fortsätta i framtiden om inte någon förändring sker. Hon menar att arbetet mot rasism är en 

utmaning, men att inte ta risker och reflektera över den makt och de privilegier det sociala 

arbetet har att kunna förändra, utan istället ignorera att rasism existerar, kommer att resultera i 

att problemet består.

När människor ignorerar att rasism existerar kan det kopplas samman med den så kallade 

”färg- och rasblindhet” som finns inom socialt arbete idag. ”Färgblindheten” innebär att alla 

individer och grupper oavsett etnisk bakgrund behandlas lika och att hudfärg inte har någon 

betydelse så länge dessa ”färgskillnader” ignoreras. Det som händer är att hänsyn inte tas till 

individers skillnader i kulturella traditioner, värderingar om livet, samhället och variationer i 

upplevelser. Det gäller att se förbi detta eftersom att ignorera skillnader resulterar istället i en 
24



slags  ”omvänd  rasism”.  Syftet  med  att  arbeta  anti-rasistiskt  handlar  till  stor  del  om  att 

medvetandegöra att rasism existerar. Genom att bryta tystnaden och erkänna att problem med 

rasism förekommer kan vi arbeta för att minska rasism både inom individuella/personliga, 

institutionella/strukturella  och  den  kulturella  dimensionen  (Dominelli,  1997).  Dominelli 

menar att socialarbetare måste förstå dynamiken av rasism för att kunna leverera effektiva 

lösningar till sina klienter och att socialarbetare har även en nyckelroll i förändringsprocessen 

då de kan påverka både idéer, värderingar och relationer. Det gäller att som socialarbetare bli 

medveten om sin egen position och sina privilegier i samhället och även om de fördomar som 

finns,  är  en  förutsättning  för  att  kunna  erkänna  att  problemet  med  rasism existerar.   En 

förändring krävs på alla tre nivåer och det anti-rasistiska sociala arbetet spelar en stor och 

viktig roll i skapandet av ett anti-rasistiskt samhälle (Dominelli, 1997). 

5.4 Kulturkompetens och ungdomsperspektiv

Både  det  anti-förtryckande  och  det  anti-rasistiska  förhållningssättet  är  perspektiv  på  hur 

socialt arbete bör bedrivas för att individer och grupper med utländsk bakgrund inte ska bli 

diskriminerade  utifrån  etnicitet  eller  kultur.  Ett  annat  viktigt  perspektiv  i  arbetet  med 

ungdomar med utländsk bakgrund är ett ungdomsperspektiv. Med ungdomsperspektiv menas 

att  ha kunskap om ungdomars  livssituation.  När det  kommer  till  ungdomar  med utländsk 

bakgrund menar Sandberg (2005) att det saknas ett ungdomsperspektiv inom socialtjänsten 

och  att  anställda  som  kommer  i  kontakt  med  ungdomar  vet  alldeles  för  lite  om  deras 

livsvillkor och situation i samhället  idag. Det är många faktorer som har betydelse för ett 

utanförskap och att ungdomar inte mår bra och utvecklar sociala problem. Avsaknaden av ett 

ungdomsperspektiv  är  något  som  kan  resultera  i  ett  sämre  utförande  av  arbetet  och  att 

ungdomarna kanske inte får det hjälp och stöd de behöver. 

Ett annat viktigt begrepp i det sociala arbetet som både Kamali (2002) och andra forskare tar 

upp är begreppet kulturkompetens som innebär en förståelse och kunskap om andra kulturer. 

Vissa  forskare  förespråkar  kulturkompetens  eftersom  de  anser  att  socialtjänstens 

misslyckande  i  arbetet  med  ungdomar  med  utländsk  bakgrund kan  härledas  till  bristande 

kunskap om ungdomens  kultur.  Andra är  kritiska  till  begreppet  och menar  att  kultur  kan 

riskeras att ses som förklaringen till  sociala problem istället  för att se till  individuella och 

strukturella  orsaker  (Sandberg,  2005).  Kamali  (2002)  anser  att  det  är  viktigt  med 

kulturkompetens  inom  olika  samhällsområden,  och  att  de  som  finns  anställda  inom 

institutioner  och  myndigheter  ska  representera  samhällets  mångfald  för  att  kunna  spegla 
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dagens mångkulturella samhälle och kunna möta olika individers behov. Det gäller att se till 

individen  och  dess  önskemål,  det  betyder  att  man  inte  ska  utgå  från  att  socialarbetarens 

etniska bakgrund ska passa in med klientens,  eftersom det inte alltid  är  klientens  önskan. 

Kamali  (2002)  har  i  en  studie  intervjuat  klienter  med  utländsk  bakgrund  om  vikten  av 

kulturkompetens. Studiens resultat visar att kulturkompetens hos socialarbetaren uppskattas i 

vissa fall, men inte i alla. I vissa fall ses det snarare som ett hinder än ett hjälpmedel. Detta 

kan förklaras med att många klienter med utländsk bakgrund misstänker att socialarbetarna 

följer sitt ”kulturella mönster” och sprider information vidare till andra landsmän. I studien 

framkom det att det är viktigare att handläggningen går rätt till  än vilken etnisk bakgrund 

socialarbetaren har.  

6. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från de intervjuer vi genomfört. Varje utvalt 

citat  kommer  att  presenteras  och  sedan  analyseras  utifrån  tidigare  forskning  samt  valda 

perspektiv.  Studiens  syfte  och  frågeställningar  kommer  genomgående  att  belysas  via 

intervjupersonernas  tankar  och  svar  samt  analys  av  dessa.  Intervjupersonerna  har 

avidentifierats och istället för namn benämns de som IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5, IP 6 samt IP 

7.  Då  intervjupersonerna  är  relativt  många  till  antalet  så  valde  vi  att  använda  oss  av 

förkortningen IP (intervjuperson) istället för fiktiva namn för att undvika att det blir rörigt för 

läsaren. 

IP 1 är en kvinna i 40-års ålder med svensk bakgrund och har varit verksam inom socialt 

arbete  i  många  år.  Vid  intervjutillfället  arbetar  hon  på  som  handläggare  på  en  av 

socialtjänstens ungdomsenheter i Stockholm, där hon har arbetat i några år.  

 IP 2 är en kvinna i övre medelåldern med svensk bakgrund som varit verksam inom socialt 

arbete  i  över  20  år.  Vid  intervjutillfället  hade  hon  arbetat  på  en  socialtjänstens 

ungdomsenheter i Stockholm i nära 10 år. 

IP 3 är även hon en kvinna i 30-års ålder med svensk bakgrund. IP 3 har nyligen börjat arbeta 

på en av socialtjänstens ungdomsenheter i Stockholm. IP 3 har inte varit verksam inom socialt 

arbete tidigare.  

IP 4 är kvinna i 25-års ålder som även hon är relativt ny på socialtjänstens ungdomsenhet. IP 

4 har vid intervjutillfället arbetat i ca 3 månader som handläggare på en av socialtjänstens 

ungdomsenheter i Stockholm. 
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IP 5 är man med utländsk bakgrund i medelåldern som arbetar som samhällsvägledare och 

handläggare på MBK. IP 5 har arbetat på MBK i Stockholm en längre tid, men har även varit 

verksam som handläggare för försörjningsstöd. IP 5 har varit verksam inom socialt arbete i 

närmare 20 år och anser sig själv ha en gedigen erfarenhet av arbete med ungdomar. 

IP 6 är  en  man  med  utländsk  bakgrund i  35-års  ålder  som arbetat  som handläggare  och 

samhällsvägledare  på MBK i Stockholm i  cirka 2 år.  IP 6 har tidigare  arbetat  med olika 

projekt inom socialt arbete. IP 6 arbetar numera på Migrationsverket i Stockholm. 

IP 7 är en kvinna i 60-års ålder och har svensk bakgrund och varit verksam inom socialt 

arbete i många år. IP 7 har arbetat både med olika integrationsprojekt och arbetar nu som 

samhällsvägledare på MBK i Stockholm. IP 7 anser sig vara väl insatt i arbetet med ungdomar 

med utländsk bakgrund.  

Intervjumaterialet har delats in i tre olika kategorier utifrån syftet och frågeställningarna och 

dessa  är:  Synen  på  ungdomar  med  utländsk  bakgrund  och  integration,  Att  arbeta  med 

ungdomar:  förhållningssätt  och  bemötande,  Möjligheter  till  förändring:  utmaningar  för  

socialt arbete. 

6.1  Synen på ungdomar med utländsk bakgrund och integration 

Vi anser att det är viktigt och ytterst relevant att få information och en uppfattning om vad 

intervjupersonerna  som  arbetar  med  ungdomar  med  utländsk  bakgrund  har  för  synsätt 

gällande ungdomarna och betydelsen av integration. Vi var nyfikna på att få höra hur personal 

som jobbar med ungdomar arbetar för att få ungdomarna att bli delaktiga i samhället. Nedan 

är ett citat som beskriver vad IP 7 anser behövas för att ungdomar som har utländsk bakgrund 

ska kunna integreras.

”Vi som är ”ursvenskar” om man får säga det så, vi har ju den här ”gratisinformationen” 

som vi  får  vid  köksbordet  av  våra föräldrar  och lite  i  vardagssammanhang,  medans det  

kanske inte de här ungdomarna har, därför att föräldrarna kanske inte är så väl förtrogna 

med svenska samhället. Det gäller att få folk att förstå att den viktigaste vägen in i samhället  

är dels språket och dels att ta till sig samhällsfrågor för att kunna bli så att säga ”vuxen”.  

IP  7  anser  att  det  är  viktigt  för  ”de”  här  ungdomarna  att  bli  integrerade  i  det  svenska 

samhället,  och den processen ska ske genom att  ta  sig an samhällsfrågor  och lära sig det 

svenska  språket.  Det  framgår  hur  etniska  svenskar  redan  från  början  befinner  sig  i  en 
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privilegierad  position,  genom  att  vara  svenskar.  Den  ”gratisinformation”  som  svenskar 

innehar  är  kunskap  som många  av  ”de”  här  ungdomarna  saknar  enligt  intervjupersonen. 

Ungdomar  som inte  är  etniskt  svenska  befinner  sig  därmed  från  början  i  ett  underläge  i 

jämförelse med ”ursvenskar” på grund av denna kunskapsbrist. En annan intervjuperson, IP 2, 

ansåg  att  svårigheten  gällande  integrationsprocessen  inte  låg  hos  ungdomarna  utan  hur 

ungdomarna påverkades av föräldrarnas inställning, något som beskrivs nedan:

”De ungdomar som jag träffar vill leva här och bo här.. Men jag tror att det är svårt om  

deras föräldrar förväntar sig någonting annat.. Och det kolliderar ibland.. Men jag tror att  

det är en generationsfråga…  och att det kommer bli bättre när vi lär oss att införliva både  

och, och lär oss leva tillsammans”. 

Hur ungdomar påverkas av sina föräldrars inställning och attityd är något som kan kopplas till 

Kamalis (1999) studier, där det framgår att ungdomar påverkas av föräldrarnas inställning till 

det nya samhället som speglar av sig och influerar barnen. Miljön påverkar även ungdomar 

och när människor lever i socialt marginaliserade områden och inte kan ta del av samhällets 

resurser,  blir barn och ungdomar lidande (Sernhede 2002). När socialarbetare arbetar med 

ungdomar som har utländsk härkomst bör det tas hänsyn till individen, där det historiska och 

kontextuella påverkar förtrycket och att det inte går att se som ett endimensionellt fenomen 

(Mohanty,  2006).  Mohanty  förespråkar  i  sin  avkolonialiserade  teori  att  mångfald  ska 

uppmuntras  snarare  än  förtryckas.  Under  intervjun  ställer  vi  frågan  om  det  finns  några 

skillnader i problematiken hos svenska ungdomar och ungdomar med utländsk bakgrund. IP 2 

menar  att  det  finns  en  skillnad  och  att  denna  skillnad  uppstår  beroende på  ungdomarnas 

situation: 

”I Rinkeby,  där finns det ju hög fattigdom. Ohälsotalen är alltså lika stora som i Bronx.  

Lägre födelsetal för barn som föds... Mycket mer hål i tänder, mer fetma, alltså sämre ohälsa 

överhuvudtaget.. Alltså ungdomar börjar röka mycket tidigare än i andra stadsdelar. Så att  

det  finns  väldigt  många andra faktorer  som påverkar dom här  ungdomarna jämfört  med  

andra.  Det  här  med  fattigdomen  också..  Många  har  ju  föräldrar  som inte  kommer  ut  i  

arbetslivet och som går på socialbidrag hela livet och det är klart att det påverkar ju.”  
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Detta  citat  som kopplas  till  Sandberg  (2005)  som menar  att  det  är  många  faktorer  som 

samvarierar till utvecklandet av sociala problem och det är inte bara en faktor som påverkar. 

Ohälsan, fattigdomen, utanförskapet och de sociala problemen är inte något som endast är 

lokalt  eller  nationellt  förankrat,  utan segregationens  och utanförskapets  konsekvenser  som 

beskrivs i citatet ovan, är en avspegling på hur situationen ser ut globalt (Sernhede, 2002). 

Vi har som tidigare nämnt att med en medvetenhet valt att försöka att inte använda oss av 

begreppet  ”invandrare”  och  ”invandrarungdom”  då  vi  anser  att  det  används  för  att 

generalisera  en  grupp  människor  som  klumpas  ihop,  kategoriseras  och  hamnar  i  en 

underlägsen position från början.  Detta kan kopplas till Mohanty, som menar att människor 

från ”tredjevärlden” klumpas ihop och väst ser inte till individen utan snarare en homogen 

grupp.  Detta  är  en form av  maktutövning  då  detta  hjälper  väst  att  behålla  sin  dominanta 

ställning till den övriga värden genom att därigenom definiera ett ”vi” och ”dem” (Mohanty, 

2006). Kritiker  menar  att  en  tillämpning  av  begreppet  medför  ett  upprätthållande  av  en 

gränsdragning mellan människor (SOU 2006: 79). Vi anser inte att det är något negativt att 

vara invandrad och inte heller ett ord som segregation behöver betyda något negativt. Men det 

är när segregation inte sker av egen vilja, eller när någon blir kallad ”invandrare”, trots att 

man är född och bott i Sverige hela livet som en diskriminering sker (Sernhede, 2002). Med 

en  stor  nyfikenhet  undrade  vi  vad  intervjupersonerna  tyckte  och  hade  för  känslor  inför 

begreppet ”invandare”. IP 7 svarade följande:

”Jag tycker faktiskt inte om det begreppet för att det har använts som någonting negativt. Att  

en person som invandrat är en person som har problem. Att den är beroende av staten, eller  

har  begått  något  brott,  eller  någon som är  utanför  samhället,  så  därför  brukar  jag  inte  

använda det ordet”.

Detta citat kan kopplas till resonemanget som förs i SOU 2006:73 där författarna tar upp att 

en tilldelning  av  negativa  egenskaper  och kopplingen till  sociala  problem drabbar  många 

människor med ”icke-europeisk” bakgrund. När människor medvetet eller omedvetet agerar 

utifrån  ett  tankesätt  som  är  baserat  på  föreställningar  och  fördomar,  utsätts  människor  i 

enighet med Dominelli för förtryck och rasism (Dominelli, 2002 & 1997). En fråga som vi 

ställer oss med anknytning till citatet är hur denna negativitet kring begreppet uppstått? Hur 

kommer  det  sig  att  ”invandrare”  och  ”invandrarungdomar”  kopplas  till  individer  med 
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problem? Media spelar  en stor  roll  i  skapandet  av fördomar  och negativa uppfattningar  i 

samhället, eftersom en stor del av befolkningen bildar sin uppfattning om samhället via denna 

kanal (SOU, 2004:48). När människor ständigt möts av rubriker där ungdomar med utländsk 

härkomst knyts till brottslighet eller andra samhällsproblem bildas en grund för fördomar. Om 

det  redan  finns  en  förutfattad  mening  kan  människor  söka  sig  efter  en  bekräftelse  via 

tidningsskrifter  eller  tv-rapporteringar.  När vi  frågar om vilka fördomar  och synsätt  kring 

ungdomar med utländsk bakgrund som intervjupersonerna tror sig finns i samhället svarar IP 

4 följande: 

”Jag tror att många tycker att de är annorlunda, kanske att de behöver hjälp på nåt sätt och 

måste kontrolleras på ett sätt mer än vanliga etniska svenskar behöver.. Jag tror att det är på 

grund av att det finns den här bilden att de kanske är lite mer benägna att begå brott eller att  

de är mer problematiska och belastar samhället  mer.  Jag tror att  många har en negativ 

inställning till ”invandrarbarn”.

Genom  citatet  framgår  det  en  tydlig  medvetenhet  om  skillnaderna  i  synsättet  mellan 

”invandrarbarn” och etniska svenskar.  Intervjupersonen menar att det finns en tro hos många 

att ”de” är annorlunda än etniska svenskar, något som kan kopplas till resonemanget om att 

speglingen av ”invandraren” som det ”annorlunda” (SOU 2006:79). Svaren som vi fick om 

synen och fördomar  kring ungdomar  med utländsk härkomst  verkar  inte  skilja  så  mycket 

mellan de intervjupersoner som har en svensk bakgrund. IP 7 beskriver däremot hur det sker 

en generalisering av begreppet:

”Det  är  inte  bra  är  att  man  drar  alla  över  en  kam.  På  något  konstigt  sätt  så  är  man 

”invandrare” även om man är född här men har utländsk bakgrund. /…/ ”Det är inte så jag 

personligen ser på det men tyvärr majoriteten av samhället”. 

Intervjupersonen antyder att denna uppfattning är allmän i samhället, att människor som ses 

som ”icke européer” eller som inte har en svensk bakgrund ses som ”invandrare”. Detta kan 

kopplas  till  en  ”rasifiering”  där  människor  ses  som ”invandrare”  för  att  de har  en annan 

hudfärg  än  vit  (Molina,  1997).  Enligt  Irene  Molina  (1997)  har  denna  diskurs  kring 

”invandraren” funnits sedan 1930-talet, fast då talades det om ”tattare” och ”zigenare”. Idag 

är det istället ”invandraren” som tagit deras roll i samhället och begreppen har bytt skepnad, 
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men dock inte rollen som något ”annorlunda”, ”de” som något främmande. Något som vi lade 

märke till under intervjuerna var att svaren skiljde sig mellan intervjupersonerna när det kom 

till vad man ansåg om begreppet ”invandrare” beroende på om personen hade svensk eller 

utländsk bakgrund, något som är intressant att uppmärksamma. Såhär reflekterar IP 5 kring 

begreppet:

”Alltså  det  finns  de  som inte  gillar  det,  men  för  mig  spelar  det  ingen  roll.  Invandrare,  

utlänning...  Den  enda  invändning  jag  har  mot  begreppet  invandrare  är  att  barn  till  

invandrade föräldrar kallas invandrare fast de är födda i landet och är svenska medborgare. 

Men jag reagerar inte så starkt på ordet invandrare egentligen. Det beror på vilken betoning 

man lägger  på det  och i  vilket  sammanhang man använder  det.  Om någon säger ”jävla  

invandrare” det är klart, då blir det en helt annan betoning på det”. 

För IP 5 spelar det inte så stor roll om människor som invandrat benämns som ”invandrare” 

eller  ”utlänningar”.  När  vi  ställer  frågan  ger  IP  5  ljudet  av  en  suck,  som  visar  på  en 

tröttsamhet  kring begreppet.  Detta kan kopplas till  Esseds (2005) artikel  i  Bortom Vi och 

Dom, där vardagsrasismen genomsyrar människor med utländsk härkomst vardag, för att till 

slut normaliseras och osynliggöras (SOU: 2005:41) Dock är flera av intervjupersonerna eniga 

om att  det  är  problematiskt  att  ungdomar som är födda i  Sverige blir  kategoriserade som 

”invandrare”. Problematiken ligger även här, liksom den negativa innebörden av begreppet 

segregation att det inte är självvalt. Det är istället samhället som utifrån etnicitet, hudfärg och 

kultur  ”rasifierat”  och  ”andrafierat”  ungdomarna.  Genom att  ”andrafiera”  ungdomarna  så 

finns en risk för exkludering från majoritetssamhället (SOU 2005:41).  Enligt Kamalis (1999) 

studier visar det att  det  finns ungdomar som bott  i  Sverige hela  livet  men som ändå inte 

känner sig som svenskar. Ungdomarna vill inte ses som svenskar och är inte stolta över att bo 

i landet och har därför svårt att anpassa sig. Sernhede (2002) tar upp hur frustationen ständigt 

växer  hos  ungdomarna  som  lever  i  socialt  marginaliserade  förorter.  Känslan  att  ständigt 

behöva förklara sig och att inte bli respekterad av ”svenskar” har fått ungdomarna att hitta 

egen intern samhörighet och vill inte tillhöra det svenska samhället.  Både Sernhedes (2002) 

och  Kamlis  (1999)  studier  indikerar  även  på  att  ungdomar  med  utländsk  härkomst  som 

upplevt diskriminering anser att ”svenska” myndigheter vill dem ont och snarare stjälpa än att 

hjälpa. 
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6.2 Att arbeta med ungdomar: förhållningssätt och bemötande

För att få en uppfattning om vad anställda på socialtjänsten och medborgarkontoret har för 

förhållningssätt och bemötande ställde vi frågor kring deras erfarenheter och upplevelser av 

arbetet med ungdomar med utländsk bakgrund. IP 1 svarade att:

”Jag arbetar lika med alla ungdomar, oavsett om de har helsvensk bakgrund eller en annan  

bakgrund..  Nej..  när  jag  tänker  efter  så  ser  jag  inte  till  härkomst,  utan  jag  ser  till  

problemet.”.

Här menar IP 1 att hon inte skiljer på ungdomarnas härkomst utan behandlar alla ungdomar 

likvärdigt  oavsett  bakgrund.  Å  ena  sidan  är  behandling  utifrån  lika  värde  synnerligt 

eftersträvsamt,  då i  enighet  med de mänskliga  rättigheterna  ska alla  människor  behandlas 

likvärdigt oavsett etnicitet, kön, ålder, språk, religion eller politiska åsikter. Å andra sidan ser 

verkligheten inte alltid ut så. Utifrån perspektivet om ”vi” och ”dem” och uppfattningen om 

en etnisk makthierarki  så ges inte alla  människor  samma värde vilket  kan leda till  att  en 

likvärdig behandling inte sker (SOU 2005:41). 

Alla ungdomar har olika historier och deras upplevda erfarenheter skiljer sig åt från person till 

person. Med anledning av detta bör därför en socialarbetare ta hänsyn till  de multivariabla 

faktorer som kan ha betydelse för just den klienten. Detta går hand i hand med Dominellis 

(1997) resonemang om att  en socialarbetare även bör ta hänsyn till  individers skillnader  i 

kulturella traditioner och variationer i upplevelser för att kunna leverera effektiva lösningar 

till klienter. I citatet ovan beskriver IP 1 sitt arbete i förhållande till klienterna, som i detta fall 

är ungdomar. Intervjupersonens fokusering på problemet kan leda till att skillnader förbises 

och försummas vilket Dominelli (2002) ser som förtryckande då skillnader mellan människor 

suddas ut och gruppen ungdomar homogeniseras. IP 1 har en etnisk svensk bakgrund och bör 

vara medveten om den maktposition som detta innebär. Detta för att på ett strategiskt sätt 

arbeta mot diskriminering och rasism. Det gäller att erkänna skillnader mellan människor, i 

detta fall ungdomar, för att inte riskera ”färgblindhet” (ibid). Något annat som är viktigt i 
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arbetet med ungdomar enligt Sandberg (2005) är kunskap om ungdomens kultur och när vi 

ställer frågan gällande vikten av kulturkompetens så fick vi svaret av IP 3 att:

”Jag tänker att som svensk så har man ju kunskap om svensk kultur, och när det handlar om 

andra kulturer så har man ju inte samma typ av kunskap. Alltså det kan ju bli en svårighet i  

att bilda sig en uppfattning om vart problemet ligger om man inte har den kunskapen.. Det  

kan ju finnas problem inom familjen, jag menar det finns ju den här hedersproblematiken som 

man som svensk inte riktigt vet så mycket om som inte finns i svensk kultur”. 

I detta fall menar IP 3 att det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om vart  problemet 

ligger om man saknar kunskap om andra kulturer. IP 4 tar upp hedersproblematiken. Är detta 

något  som intervjupersonen ser  som en motpol  till  den svenska kulturen?  I  enlighet  med 

Mohantys  (2006)  beskrivning  av  den  uppdelning  som  skett  inom  feminismen  där  den 

”västerländska” kvinnan står som motpol till ”tredjevärldenkvinnan” som har objektifierats 

och tillskrivits en offerstatus. Detta grundar sig i att det finns förutfattade meningar om en 

viss grupp av människors antagna ”problem”. På samma sätt går det att ur citatet utläsa att det 

finns  en  uppfattning  om  ”den  andres”  kultur  där  det  finns  ett  antagande  om  att 

hedersproblematiken är förknippad med motpolen till den svenska kulturen. Frågan är då var 

denna  ”hedersproblematik”  härrör  från?   Är  det  ur  den  turkiska  kulturen?  Den  persiska, 

irakiska,  eller  libanesiska  kulturen?  uttalande  tyder  på  att  hon  eller  han  bär  på  det 

västerländska perspektivets homogena ”andre”.  En fråga som vi ställer oss är hur man kan 

hittar effektiva lösningar om man inte vet vart problemet ligger? Går det att hitta effektiva 

lösningar utan kulturkompetens? IP 7 menar att det gör det och säger att: 

/…/”Jag tycker inte att det krävs en kulturell kompetens. Det jag tycker är att man måste visa  

sig intresserad annars lär man sig ju aldrig någonting.  Alltså nyfikenhet  tror jag är den 

största och viktigaste delen, en nyfikenhet och positivitet i sammanhanget. Det är så man tar  

till sig människor och var de kommer ifrån och vad de är intresserade av”.

IP 7 antyder att det centrala med klientarbetet är att det ska finnas ett intresse och nyfikenhet 

för  klienten  och  genom ett  positivt  tänkande  ska  det  arbetas  mot  samma  mål.  Detta  kan 

kopplas till Kamalis (2002) resonemang gällande kulturkompetens, då det inte alltid behöver 

vara så att socialarbetare eller personal måste ha samma etniska bakgrund som klienten för att 
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kunna erbjuda de mest effektiva lösningarna. Intervjupersonen tar även upp vikten av att se 

till  klientens  bakgrund  och  intressen.  Detta  kan  kopplas  till  Mohantys  (2004)  tankar  och 

uppfattning  om  att  ett  förbiseende  av  skillnader  och  mångfald  kan  leda  till  en  ”etnisk 

blindhet”. Vi tolkar citatet som att IP 7 försöker överbygga denna ”etniska blindhet” genom 

ett  öppet  förhållningssätt  till  mångfald.  I  Kamalis  (2002)  studie  visar  han  på  att 

kulturkompetens  eller  att  ”matchning”  mellan  socialsekreterarens  etniska  bakgrund  och 

klientens inte alltid är så uppskattat, något som IP2 kan intyga: 

”Vi hade senast en flicka från Somalia som skulle göra en kompletterande utredning på BUP, 

där jag var så himla nöjd för de hade en somalisk psykiatriker som jag ville att hon skulle  

träffa. Men det visade sig att hon träffade den här psykiatrikern en gång och sa att -”-Nej,  

aldrig mer!”. Så där fick vi nöja oss med en utredning av den svenska psykologen istället...”  

Detta illustrerar ett tankesätt, där det finns ett antagande om att en somalisk kvinna bör ha mer 

gemensamt med en landsman än med en etniskt ”svensk” person. Detta antagande görs utifrån 

den etniska tillhörigheten och bortser från att det kan finnas andra faktorer som är viktigare 

för att två människor ska finna tillit till varandra. Tankesättet resulterar i handling då denna 

uppfattning påverkar hur bemötandet sker. IP 2 beskriver hur flickan från Somalia  tydligt 

uttryckte att hon aldrig mer ville gå till den somaliska psykiatern igen. Detta förhållningssätt 

gentemot flickan var säkerligen välment men blir en dold form av förtryck då det i sitt uttryck 

och sin handling blir en diskriminering (SOU 2005:41). Vare sig handlingen skedde medvetet 

eller omedvetet så besitter IP 2 en maktposition och riskerar därmed att utsätta klienten för 

diskriminering  och  kränkande  behandling.  Kränkande  behandling  och  diskriminering 

påverkar i sin tur ungdomars attityder till det svenska samhället (Kamali, 1999). Det är viktigt 

att  lyssna på klienten och dess önskemål  något som kan knytas  an till  Dominellis  (2002) 

resonemang om att det är viktigt att fokusera på vem klienten är och inte enbart det man som 

socialarbetare vill åstadkomma. Det är inte ovanligt att personal och anställda som arbetar 

inom socialt  arbete  eller  annan  statlig  myndighet  har  föreställningar  om människor  med 

utländsk  bakgrund,  oavsett  om  föreställningen  är  omedveten  eller  medveten  påverkas 

förhållnings- och arbetssättet (Sandberg, 2005). När vi ställde frågor rörande fördomar fick vi 

följande svar av IP 6:  
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”Ja, både på sättet man pratar om och med personen, verkligen alltså.. Men sen så tror jag  

också att det handlar mycket om en personlig grundinställning och hur policyn är på den 

myndigheten  man jobbar  på  och  hur  van  man är  att  jobba med människor.  För  mycket  

handlar ju om ignorans, att man inte kan och vet, eller besväras av att människor ser olika ut  

och är oliktänkande”

Ovanstående citat knyter an till  den institutionella diskrimineringen som berör den policyn 

som  arbetet  på  instanser  i  samhället  grundar  sig  i  (Sandberg,  2005).  IP  7  menar  att 

arbetsplatsens  utformning  av  policyn  kan  påverka  personalen.  En stor  problematik  är  om 

arbetsplatsens policy är utformad och grundad på vissa föreställningar som blir  så vanligt 

förekommande  att  de  infogas  i  förhållningssätt  och  beteenden.  Problematiken  ligger  i  att 

fenomenet med rasism och diskriminering på detta sätt normaliseras. Om ett företags policy 

kan påverka sina anställda  på  detta  sätt  går  det  att  ställa  frågan om hur  statens  ”policy” 

påverkar  samhällets  invånare?  En  av  de  centrala  anmärkningar  som  framförts  mot 

integrationspolitiken  har  varit  hur  ett  ”vi”  ska  integrera  ”de”  (SOU  2006:79).  En 

normalisering  gör  rasismen  osynlig  och  möjlig  att  upprätthållas  och  reproduceras  genom 

utförarnas beteenden och ageranden (SOU, 2005:41). IP 7 reflekterar kring hur attityder mot 

ungdomar med utländsk härkomst uppstår och upprätthålls och säger att:

”Jag tror att det färgas ganska mycket av den personal som jobbar där och vad den tycker  

och tänker. Men om man tittar på det här kontoret och vad vi har för inställning och vad vi  

har haft för inställning alltid så har det ju präglats mycket av att vi har varit många olika  

nationaliteter  som jobbat  här.  Det har ju funnits  alla typer;  både män och kvinnor,  från  

arabiska och somaliska länder.. chilenare och finskar. Men jag tror ändå att det är så att om  

man tittar på andra myndigheter som vi möter och som vi samarbetar med så skiljer sig  

attityderna åt mellan människor, det märker man ju, men sånt får man ju kanske inte säga 

egentligen..” .

Vi  tolkar  detta  som  att  en  mångfald  inom  arbetsstyrkan  ger  en  öppnare  förhållningsätt 

gentemot olika etniska bakgrunder. IP 7 menar i detta citat att attityder kan skilja sig åt mellan 

människor verksamma inom socialt arbete och vi fick känslan under intervjun att det finns 

verksamma som har  en negativ  attityd  till  ”invandrare”  och ”invandrarungdomar”  och att 

personalen  på  vissa  arbetsplatser  påverkar  varandra.  Detta  resonemang  kan  kopplas  till 
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Dominelli  (2002) som menar  att  kollegor  som socialsekreterare  arbetar  med kan spela  en 

nyckelroll  i  att  förtrycka  och påverka andra.  Om någon i  personalen  känner  sig förtryckt 

riskeras förtrycket att passeras vidare i form av att socialarbetaren i sin tur förtrycker andra, 

det vill säga sina klienter och andra anställda. Enligt IP 7 så präglas deras positiva syn och 

inställning på arbetsplatsen av att arbetsplatsen haft anställda med både varierande bakgrund 

och kön. Detta kan kopplas ihop med Kamalis (2002) resonemang om vikten av mångfald på 

arbetsplatsen, då det ska kunna spegla samhället.  

6.3 Möjligheter till förändring: utmaningar för socialt arbete

Människor som arbetar med utsatta ungdomar har en maktposition och spelar en nyckelroll i 

förändringsarbetet.  Socialarbetare  och  andra  yrkesverksamma  som  arbetar  med  utsatta 

ungdomar står därför inför många utmaningar. Samtidigt är det just de som har en möjlighet 

att förändra arbetet (Domenelli, 2002). Genomgående har det visat sig att det finns rasism och 

diskriminering inom institutioner och samhällsstrukturer. Många av de stereotypa fördomar 

som existerar försvårar integrationsarbetet och påverkar ungdomarna negativt och det är något 

som måste förändras. IP 3 reflekterade kring problematiken om fördomar mot ”icke européer” 

och de hinder som likt en berlinmur står i vägen för integrationen:  

”Jag tror inte alltid att man ska säga att människor har en rasistisk inställning, utan jag tror  

att det finns en okunskap och en rädsla att ta till sig nya kulturer, det som är annorlunda. För 

vi är ju väldigt sådär ”elitistiska” i Sverige på något sätt. Allt ska formas, det ska vara så  

precist, det finns inte så mycket utrymme för spontanitet. Vi har ett visst tankesätt och vi har  

vissa krav på människor. Titta på folk som ska komma in på arbetsmarknaden tillexempel.  

Man  ska  helst  ha  svenskt  namn  och  man  ska  prata  bra  svenska  och  man  ska  vara  

välutbildad” 

Detta citat tolkar vi som att vissa i Sverige vill ha likformighet, människor som passar i den 

svenska modellen. Något som inte bara den här respondenten har gett uttryck för är vikten av 

språk kunskaper, utbildningens värde och arbetsmarknaden samt bostad som grundläggande 

för att integrationsprocessen ska gå mot rätt rikting. Känslan av att alla i samhället formas 

som varandra och därför ges det inte utrymme till de som är avvikande har varit genomsyrat 

intervjuerna.  De ramar som socialtjänsten arbetar utefter är de regler, lagar och policys som 

ligger till grund för arbetets utförande. Utmaningen ligger i att en förändring måste ske både 

på en strukturell, institutionell och individuell nivå. En förändring på den individuella nivån 
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innebär  i  enighet  med  Dominelli  (2002),  att  socialarbetare  måste  lära  sig  att  uppskatta 

olikheter istället för att vara rädd för att ta till sig något nytt. Detta är något som respondenten 

tror att en stor del av problematiken handlar om. IP 3 reflekterar vidare i citatet kring de krav 

som arbetsgivare har för att individer ska få ett arbete. Att komma in på arbetsmarknaden är 

viktigt för integrationen i samhället, men flera av intervjupersonerna beskriver hur de möter 

ungdomar som diskriminerats av arbetsgivare och förblir arbetslösa, IP 4 berättar:  

”Diskriminering förekommer hela tiden. Om arbetsgivaren träffar en svenskinfödd ungdom 

och en kille med invandrarbakgrund så föredrar ju arbetsgivaren en svensk även om man har  

likvärdiga kvalifikationer. Jag känner ungdomar som är jätteduktiga och kämpar hårt för att  

få  ett  arbete  men  som  inte  får  ett...  Majoriteten  får  inte  ett  jobb  och  det  är  väldigt  

beklagligt..  ./…/   Man hamnar i en ond cirkel  och det som är mest oroande är när man  

skickar  in  50-100  ansökningar  om  jobb  och  man  får  50-100  nej.  Det  är  väldigt  

deprimerande...”

Här beskriver IP 4 hur ungdomar med utländsk härkomst upplever det deprimerande att inte 

få  ett  arbete  och  gång  på  gång  diskrimineras  på  arbetsmarknaden.  Socialtjänsten  och 

medborgarkontoret möter ofta de ungdomar som det inte går bra för då de kommer med frågor 

kring sin ekonomi och för att ansöka om socialbidrag. Flera av dessa ungdomar kämpar hårt 

för att komma in på arbetsmarknaden, medans andra redan gett upp hoppet. Detta visar på ett 

behov av att  förändra synen på människor  med utländsk bakgrund i  samhället.  Rasismen 

genomsyrar hela samhällets struktur och ger missgynnande effekter för en grupp människor 

som  är  i  minoritet  i  samhället.  Utifrån  ”vi”  och  ”de”  perspektivet  leder  denna  form av 

diskriminering  till  att  makthierarkin  i  samhället  reproduceras  och  förstärks  när 

majoritetssamhället drar fördelar av att missgynna minoritetssamhället (SOU 2005:41). Detta 

missgynnande får effekter i flera generationsled när ungdomar ser sina föräldrar gå arbetslösa 

och deras hopp inför framtiden slocknar långsamt. IP 2 beskriver en sådan situation: 

”Föräldrarna som har haft det svårt att klara sig ekonomiskt och levt på socialbidrag har  

påverkat ungdomarna. Många tror att det är en tradition att eftersom föräldrarna har levt  

länge  på  försörjningsstöd  så  kommer  ungdomarna  ”ärva”  det  här.  Så  ibland  kommer  

ungdomar in för att fråga om när det är dags att ansöka om socialbidrag. De som frågar tar 

alltså för givet att de också kommer att behöva socialbidrag.”

I ovanstående citat beskrivs hur ungdomar påverkats så mycket av sina föräldrars situation att 

de tar för givet att de inte kommer få ett arbete och att de kommer behöva hjälp i form av 
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ekonomiskt  bistånd.  Vissa  av  ungdomarna  ser  bidragsberoende  som  en  självklar  del  av 

framtiden och detta är en stor utmaning för det sociala arbetet att vända och återge ett hopp till 

dem som övergivit  det.  Sandberg  (2005)  påpekar  vikten  av  att  se  saker  ur  ungdomarnas 

perspektiv för att därigenom hitta nya vägar att få ungdomarna att bli delaktiga i det svenska 

samhället.  I  allt  socialt  arbete  är  det  viktigt  att  se  fenomen  utifrån  ett  intersektionellt 

perspektiv eftersom ett förtryck sällan enbart grundar sig på en faktor. Sociala problem har 

ofta flera bottnar och detta förutsätter en multivariabel analys av dem. För det sociala arbetet 

får detta konsekvenserna att socialarbetaren måste vara flexibel och kunna anpassa arbetet 

efter  den  rådande  kontext  som klienten  befinner  sig  i  (Mohanty,  2004).  De utsagor  som 

intervjupersonerna bidragit med visar att det finns ett ökat behov av intersektionalitet inom 

arbetet  med  ungdomar.  Vi  tolkar  intervjupersonernas  utsagor  som  att  det  måste  ske  en 

förändring i arbetet med ungdomar med utländsk bakgrund. Den svenska integrationspolitiken 

står för människors lika värde oavsett etnisk bakgrund. Samhället kan inte tvinga på någon 

integration,  men  det  ska  finnas  en  möjlighet  att  på  samma  villkor  ta  vara  på  samhällets 

resurser. Enligt IP 5, så verkar det idag en självklarhet att människor med utländsk bakgrund 

vill bli integrerade i samhället och då vi frågar närmare om vad IP 5 menar, beskrivs det på 

följande sätt:    

”Det jag tycker  har varit  felaktigt  med svensk integrationspolitik,  är att  man har försökt 

tvinga folk att bli integrerade i samhället.  Jag menar att integration, liksom demokrati är  

väldigt personligt. Om jag vill gå och rösta så gör jag det, men vill jag inte så gör jag det  

inte. Det finns de som aldrig går och röstar och man kan inte tvinga dem. Låt dem vara! Men  

att instrument och verktyg måste finnas till hand det är en annan sak”.

IP 5 menar att man inte kan tvinga människor att integreras i samhället, det måste ske av egen 

vilja, annars kommer en integration inte kunna ske. Men det som IP 5 menar är viktigt är att 

instrument  och  verktyg  måste  finnas  till  hand,  något  som  inte  är  verklighet  idag.  Den 

diskriminering som sker ger inte alla människor möjlighet att delta i samhället på lika villkor 

och ger människor därmed inte en chans att använda verktygen, vare sig de vill bli integrerade 

eller inte (SOU, 2005:69). Enligt IP 5 ligger det ett stort ansvar hos myndigheter och de som 

utför arbetet med att integrera människor, men att det finns även ett ansvar hos individen. För 

att komma vidare och förändra livsvillkoren för många utsatta ungdomar idag så krävs ett 

engagemang från båda håll.  
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7. Diskussion
Utifrån vårt eget intresse för ungdomar och integration utförde vi denna studie som har syftat 

till  att  undersöka  hur  socialtjänsten  och  medborgarkontoret  arbetar  med  ungdomar  med 

utländsk bakgrund. Deras tankar och förhållningssätt till dessa ungdomar har varit ett centralt 

tema.  Vi var  intresserade  av att  undersöka vilka föreställningar  och tankar  som finns  om 

ungdomar med utländsk bakgrund och hur dessa kan påverka arbetet. Vi var även intresserade 

av  att  få  en  djupare  förståelse  för  hur  socialtjänsten  och  medborgarkontoret  arbetar  med 

integration. Genom de intervjuer vi genomfört och analysen av dessa fick vi så småningom 

svar på flera av våra frågor.  När det kom till  frågan om hur integrationsarbetet  fungerar 

upplevde vi att det var svårt att få ett konkret svar på vad man gör för att integrera. Vad detta 

berodde på reflekterade vi över genomgående under studiens gång. Kunde det bero på att man 

inte visste vad integration egentligen innebär eller hade det någon annan orsak? Något som 

dock visade sig var att intervjupersonerna hade många och varierande tankar kring begreppet. 

Det  framkom  ur  resultatet  att  språk  och  föräldrarnas  inställning  hade  betydelse  för 

integrationsprocessen.  Flera  intervjupersoner  var  eniga  om  vilka  faktorer  som  försvårar 

integreringen av ungdomarna  till  samhället.  De mest  påtalade  faktorerna som komplicerar 

processen är att ungdomarna möts av en diskriminering och rasism som grundas i de fördomar 

och föreställningar  kring ”invandraren” som finns i  samhället  och som påverkar  anställda 

inom samhällets myndigheter. 

I  studien  tar  vi  som  författare  upp  varför  vi  inte  valt  att  använda  oss  av  begreppet 

”invandrare”. Vi anser inte att begreppet är negativt i sig utan det blir det när det används för 

att klumpa ihop människor med utländsk bakgrund under samma kategori.  Däremot har vi 

använt  oss  av  begreppet  ”invandrare”  när  vi  refererar  till  andra  författare.  När  vi  bad 

intervjupersonerna att reflektera kring begreppet ”invandrare” uppfattades det problematiskt 

att  ungdomar  som är  födda  och  uppvuxna  i  Sverige  men  av  föräldrar  som har  utländsk 

bakgrund kategoriseras  och  kallas  ”invandrare”.  De menar  att  det  finns  en  utbredd syn  i 

samhället  att  detta  begrepp  härleds  till  individer  med  problem.  Beträffande  rasism  och 

diskriminering  nämnde  flera  intervjupersoner  vid  ett  flertal  tillfällen  att  de  tror  att  en 

diskriminerande behandling beror på att det finns en rädsla bland de anställda för att ta till sig 

det  som är  nytt  och  att  det  finns  en  okunskap  kring  andra  kulturer.  Intervjupersonernas 

resonemang visar att det finns en medvetenhet om att fördomar, rasism och diskriminering 
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existerar  bland anställda  inom samhällets  myndigheter.  Denna medvetenhet  är  något  som 

enligt Dominelli (1997) ligger till grund för att ett förändringsarbete ska kunna ske. 

Både i intervjuresultatet och även i Kamalis (1999) studie visade på att ungdomarna påverkas 

starkt av föräldrarnas syn på det svenska samhället. Det gäller att nå ut till dessa ungdomar 

och förmedla ett hopp om att det finns en framtid för dem även om deras föräldrar är beroende 

av bidrag. Föräldrarnas begränsning i arbetslivet är inte ett genetiskt fenomen som går i arv 

och detta måste socialarbetarna förmedla och även personal som arbetar i skolan har en viktig 

roll i integrationsprocessen. Detta på grund av att språket är en viktig källa till delaktighet i 

samhället  och känslan av samhörighet i integrationsprocessen. Styrkorna i den här studien 

ligger  i  att  intervjupersonerna  var  jämnt  fördelade  könsmässigt,  det  fanns  även en  etnisk 

mångfald bland dem. En annan styrka med studien har varit att intervjupersonerna varit väl 

insatta  i  arbetet  med  ungdomar  med  utländsk  bakgrund  då  samtliga  intervjupersoners 

arbetsplats var belägna i socialt marginaliserade förorter i Stockholm.  Svagheter med studien 

är att den skildrar vuxna människors uppfattning om arbetet  med ungdomar och att  dessa 

ungdomar inte kommer till tals i studien. En annan svaghet kan vara att vi inte kritiserade de 

författare som vi använt oss av i studien.  Vår förförståelse  inom integrationsprocesser har 

varit både positivt och negativt. Positivt för att vi har varit väl insatta i ämnet vilket i sin tur 

har hjälpt oss i allt från utformning av intervjufrågor till urvalet av respondenter. Det negativa 

kan vara att  det  är  lätt  att  förbise väsentliga delar och att  vårt  perspektiv kan ha vinklats 

utifrån denna förförståelse. Dock har vi i största möjliga mån försökt undvika subjektivitet 

och kvarhålla en objektiv syn. 

Vi anser i enighet med Durkheim att  det är viktigt  med solidaritet  och gemenskap för att 

integrationen  i  ett  samhälle  ska  kunna  bli  möjlig  och  att  det  är  två  viktiga  element  i 

integrationsprocessen. Dock måste även finnas skydd för människor med utländsk bakgrund 

att kunna bevara sitt eget språk och etniska kulturella särdrag utan att bli diskriminerade. I det 

svenska  samhället  befinner  vi  oss  ännu  inte  i  den  pluralistiska  ideologin.  I  den  sociala 

verkligheten lever etniska minoriteter fortfarande segregerade och åtskilda i bostadsområden 

och även på stora delar av arbetsmarknaden. Hur kan detta så kallade etniska lapptäcke bli 

möjlig och modellen A+B+C=A+B+C kunna bli genomförbar? Integration är en process och 

den är väldigt komplex, men målet är att alla medborgare i samhället ska känna samhörighet 

och  delaktighet  samt  vara  delaktig  på  arbetsmarknaden,  bostadsmarknaden,  och  på  det 

ekonomiska och sociala planet. Sveriges integrationspolitik har fått kritik för uppdelningen i 

”vi” och ”de”, där kategorin ”vi” utgörs av ”svenskar” och ”de” utgörs av ”invandrare”. Här 
40



ses ”svenskar” som redan integrerade och det är ”invandare” som ska integreras.  Hur kan 

integration  bli  möjlig  om den  är  ensidig?  Det  måste  finnas  en  kollektiv  gemenskap  och 

solidaritet i samhället. Utmaningen ligger i att komma bort från ett ”vi” och ”de” tänkande, 

för att kunna sträva efter en kollektiv solidaritet, där alla etniska grupper ska kunna få tillgång 

till lika möjligheter.

Vi befinner oss i en ständig förändring och globaliseringen har medfört att olika nationaliteter 

befinner  sig  inom  samma  centrum.  De  människor  som  tidigare  befunnit  sig  i  periferin 

kommer allt mer att sträva mot centrum i en förhoppning om ett bättre liv. Därav är det viktigt 

i  den  svenska  integrationspolitiken  att  även  bejaka  ett  globalt  perspektiv  i 

integrationspolitikens  mål.  Detta innebär att  människor med maktposition behöver öka sin 

medvetenhet om kulturella olikheter och kunna sätta sig in i nya sociala kontexter. Med detta 

som bakgrund krävs det att det sker ett ständigt nytänkande med ett öppet sinne och kreativitet 

för att  den nya  sociala  problematiken  ska kunna bemästras.  Som tidigare  i  texten nämnts 

befinner vi oss i en globaliseringsprocess och det går inte att vända tillbaka och även det 

sociala arbetet  måste följa med samhällets  strömmar.  Världen har förändrats och med den 

måste även det sociala arbetet förändras, något som denna studie har visat på. Frågan blir 

därmed var utmaningarna ligger för den nya tidens socialarbetare? 

I dag är samhället inte längre homogent utan snarare heterogent och synen på sociala problem 

har förändrats. Vi måste bryta oss ut ur gamla mönster och upprätta en ny typ av socialt arbete 

för  att  möta  det  nya  samhällets  nya  krav  och  förväntningar.  De  byråkratiska  lösningar 

exempelvis, som finns inom socialt arbete anser vi inte fungerar längre. Utmaningar inom det 

sociala arbetet hör till vardagen och vid arbetet med ungdomar måste vi våga satsa utanför 

ramarna. Enligt Mohanty (2006) kan detta ske genom att se till den individuella kontexten och 

erfarenheterna och genom att bemöta människor med empati och förståelse och tillsammans 

finna  lösningar  som är  bäst  lämpad  för  just  den  klienten.  Genom att  använda  sig  av  ett 

intersektionellt  perspektiv  kan  social  arbetare  eller  annan  myndighetsutövare  bredda  sitt 

perspektiv  och ta  hänsyn till  olika  faktorer,  eftersom alla  klientsituationer  skiljer  sig från 

individ  till  individ.  Som  socialarbetare  måste  det  finnas  ett  kritiskt  tänkande  och  en 

medvetenhet om samhällets strukturella och institutionella diskriminering. Genom att främja 

mångfald  och  se  till  skillnader  mellan  olika  ungdomars  situation  och  bakgrund  undviks 

”etnisk  blindhet”.  Idag  står  ”svenskhet”  som  norm  i  samhället  och  därmed  har  vissa 

människor  ett  privilegium  i  motsats  till  ”invandrare”  som  ses  som  ”andra  klassens 

medborgare”.  Detta  får  effekter  för  det  sociala  arbetet  när  socialarbetare  eller  andra 
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myndighetsutövare  påverkas  av  denna  socialt  skapade  norm  som  finns  inbäddad  i 

samhällsstrukturen. Det är genom en medvetenhet om denna form av diskriminering som det 

går att starta en förändring i framtiden. 

Vi har under uppsatsens gång reflekterat en hel del om våra egna positioner i samhället, då en 

av  oss  har  ”svensk”  bakgrund  och  den  andra  en  utländsk  bakgrund.  Tankegångarna  har 

cirkulerat kring hur vi kan vara så lika men ändå har och har haft så olika utgångspunkter i 

våra  liv  och  under  våra  uppväxter.  En  annan  tanke  har  varit  hur  en  av  oss  ses  som 

”invandrare” och allt vad det begreppet för med sig i bagaget och den andra har en ”svensk” 

bakgrund med allt det medför i form av olika osynliga privilegier. En av oss har upplevt den 

dagliga rasismen som Essed (SOU 2005:41) beskriver och många gånger tänkt när blir ”jag” 

integrerad? Den andra har aldrig riktigt reflekterat över att behöva bli integrerad. Är detta ett 

bevis  på  det  som  Mohanty  (2006)  menar  när  hon  säger  att  det  kan  finnas  en  gränslös 

solidaritet mellan människor oavsett bakgrund men att det inte går att förbise det faktum att en 

hänsyn  måste  tas  till  historiska  och  kontextuella  faktorer  som  påverkar  vem  du  är? 

Tillsammans har våra olikheter gett oss nya kunskaper och möjligheter att se världen utifrån 

nya perspektiv, perspektiv vi kanske aldrig fått tagit del av om inte våra vägar korsats vid 

utbildningen på Mittuniversitet. Med detta vill vi knyta an till det vi inledningsvis frågade, 

vad betyder det att vara ”svensk”? Varför blir Mohammed fortfarande kallad för ”invandrare” 

trots att han bott i Sverige i hela sitt liv? 
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Bilaga 1

Intervjuguide
Vill du börja med att berätta lite om dig själv?

Hur länge har du arbetat här?

Möter du många ungdomar med utländsk bakgrund i ditt arbete?

Hur ser dina erfarenheter ut av att arbeta med ungdomar med utländsk bakgrund? 

Kan du ge något exempel på ditt senaste möte?

Varför tror du att ungdomarna kommer hit? 

Vilka problem är vanligast?

Hur ser arbetet ut med ungdomarna? Praktiskt/insatser?

Ser du några svårigheter i arbetet med ungdomarna?

Vilka skillnader finns det i arbetet med ungdomar mer utländsk bakgrund om du jämför 
arbetet med ungdomar som har helsvensk bakgrund?

Vad betyder begreppet kulturkompetens för dig? Anser du att det är viktigt i arbetet?

Vad betyder begreppet integration för dig?

Hur arbetar ni för att integrera ungdomar med utländsk bakgrund?

Finns det några svårigheter?

Hur ser du på begreppet invandrare?

Vilken inställning tror du ungdomarna har till det svenska samhället?

Hur tror du övriga samhället ser på ungdomar med utländsk bakgrund?

Vilka utmaningar finns i ditt arbete?

45



Bilaga 2

Informationsbrev

Hej!

Vi vill börja med att tacka er för att Ni ville ställa upp på intervju. I och med detta brev 
kommer  lite  information  kring studiens syfte  och vad ditt  deltagande innebär.  Syftet  med 
studien är att undersöka socialtjänstens roll i integrationsprocessen med fokus på ungdomar 
med  utländsk  bakgrund.  Intervjufrågorna  kommer  att  beröra  både  integration  samt 
förhållningssätt  i  arbetet  med  ungdomar.  Vi  vill  även  undersöka  samarbetsorganisationen 
medborgarkontorets roll och erfarenheter av arbetet.  

Intervjun kommer ta cirka 30-40 minuter och sker på av dig vald plats. Ditt deltagande är 
frivilligt  och  du  har  möjlighet  att  när  som helst  avbryta  intervjun.  Dina  personuppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen identifiering eller härledning till 
dig kommer att kunna ske. För att underlätta arbetet kommer samtalet  att spelas in för att 
sedan raderas i samband med studiens avslut. Det material som inhämtats kommer endast att 
användas i denna studie som sedan kommer publiceras vid Mittuniversitetet i Östersund.

Vi ser fram emot ditt deltagande!

Vänligen

Nadja Ylitalo och Mohadeseh Jamatipour

Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på:

Telefon: xxx xxx

E-post: xxxx@student.miun.se
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