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Abstract  

Den nationella självbilden av det ”demokratiska Sverige” är något som många medborgare 

identifierar sig med och känner stolthet över. I denna uppsats beskrivs en annan verklighet där 

Bahar, Layla Nusher och Tem beskriver sina upplevelser av demokratiskt inflytande. De fyra 

unga kvinnorna är bosatta i ett marginaliserat område i en förort till en av de större städerna i 

Sverige. Studien baseras på aktionsforskningsmetoden Photovoice där deltagarna fotograferat 

under temat ”vad som är viktigt för dig?”. Inom ramen för denna uppsats redogör jag för 

tidigare forskning, där välfärdsstatens och förortens framväxt beskrivs i breda drag för att 

sedan mer ingående skildra befintlig forskning om diskriminering av ”invandrare”, 

demokratiskt inflytande samt kvinnors situation i förorten. Deltagarnas berättelser har 

kopplats till teorier om territoriell stigmatisering. Resultaten i studien bekräftar bland annat ett 

skapande av ”vi och dom” och visar tydligt att deltagarna diskrimineras av befintliga stukturer 

i samhället, vilket påverkar deras upplevelse av demokratiskt inflytande. 
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Förord: 

Jag vill först tacka Ibou, Jihed och Senait vars hjärta för denna studie varit stort. Det har varit 

väldigt utvecklande att få arbeta med er och ni har bidragit till många nya insikter för mig 

personligen. Jag vill även rikta ett stort tack till deltagarna i studien för att ni har delat era 

berättelser med oss och för er ambition att vilja höras. Under uppsatsens skrivande har min 

handledare Majen varit till stor hjälp med en positiv syn framförallt när min egen saknats, 

tack. Jag vill även tacka alla er som läst igenom och haft synpunkter på texten.    
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”Att problemen måste lösas av nån pantad minister 

som skickar in blåklädda antagonister 

ett tvivelaktigt sätt när man handskas med tvister  

smart, klart som fan att dom hamnar i klistret” 

(Helt Off, 2009) 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Globaliseringen som på allvar tog fart efter andra världskriget har haft en stark påverkan i 

skapandet av det Sverige vi ser idag. Det är främst genom en växande exportindustri som 

skapade större ekonomiska möjligheter för befolkningen. Arbetarnas förbättrade ställning 

berodde i hög utsträckning på arbetarrörelsen som börjat växa fram i Sverige innan och under 

andra världskriget och skapade enligt Magnusson (2006) ett starkt skydd för arbetarna mot 

företagen. Behovet av arbetskraft var stort vilket skapade förutsättningar för att kvinnors intåg 

på arbetsmarknaden samt för en ökad arbetskraftsinvandring (ibid). Sveriges välfärdssystem 

utgår allt sedan dess från principen om universella förmåner som ger alla medborgare rätt till 

en generell välfärd (se ex. Giddens & Griffiths, 2007). Idag ser vi att Sverige har förändrats 

till ett mer marknadsliberalt samhälle där inkomst påverkar våra möjligheter till inflytande i 

samhället (Integrationsverket, 2000b). Enligt Statistiska centralbyrån (2007) har 

inkomstklyftorna ökat sedan 1980-talet. Resultatet blir att fler människor i vårt samhälle 

hamnar i ekonomiskt utsatta situationer med begränsade möjligheter att förändra sin position 

och livssituation. Statens egen rapport visar vidare att problemet även leder till att 

befolkningen i de större städerna grupperas efter bland annat socioekonomiska förutsättningar 

(Integrationsverket, 2000b).  

Befolkningsökning tillsammans med urbanisering har skapat ett allt större behov av bostäder i 

de större städerna i Sverige under efterkrigstiden (Magnusson, 2006). Riksdagen röstade 1965 

igenom förslaget att bygga en miljon nya bostäder under nästkommande decennium i vad som 

kom att kallas miljonprogrammet (Arnstberg, 2000). De nya bostadsområdena byggdes enligt 

Arnstberg (2000) i hög utsträckning i utkanter av städer med möjlighet till att förlänga 

befintlig infrastruktur. Många av dessa områden har enligt författaren sedan byggnationen 

höjt sin status som boendealternativ. Dock är det tyvärr inte alla förortsområden som haft den 

möjligheten. Det gör att vi idag i hög utsträckning förknippar begreppen miljonprogram och 

förort med segregation, utanförskap, marginalisering och att det är socioekonomiskt svaga 

grupper som bor där (Bäckman, 2009).  

Det svenska samhället utsätter idag människor med annan etnisk bakgrund, människor som 

ofta benämns som ”invandrare”, för olika typer av diskriminering (Hjerm & Peterson, 2007). 

Detta leder bland annat till att människor med en annan etnisk bakgrund är överrepresenterade 
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i gruppen av socioekonomiskt svaga. Inte minst genom att diskriminering negativt påverkar 

”invandrares” möjligheter till tillträde på arbetsmarknaden. Geografiskt är många 

”invandrare” förvisade till de större städernas förorter där kontaktnäten till arbetsmarknaden 

inte finns i samma utsträckning som för grupper i andra områden. Andra bidragande faktorer 

till att reproduktion av svagare socioekonomiska grupper boende i förorten är att många av de 

som har råd väljer att flytta därifrån när de får chansen för att slippa marginalisering (Ahrne, 

Roman & Franzén, 2008). Ytterligare en faktor är att det svenska utbildningsystemet i de 

eftergymnasiala utbildningarna i högre grad utbildar barn till redan högre utbildade föräldrar 

vilket också bidrar till att systemet vidmakthåller segregationen (Jonsson, 1988; OECD, 

2010).  

Den diskrimineringen av människor med annan etnisk bakgrund som idag finns, är komplex 

och berör långt fler faktorer än de socioekonomiska aspekterna. Strukturell rasism i dagens 

Sverige skapas och reproduceras i samhällets alla skikt och analyser av denna är angelägen 

för att kunna förstå homogeniseringen av människor i förorten (SOU 2005:41).  Enligt 

Davidsson (2010) är förskjutningen av begreppet utanförskap ett intressant exempel som har 

förändrats sen den borgerliga alliansen kom till makten 2006, som genom att stereotypisera 

människor som bor i marginaliserade områden som lata och våldsbenägna och som 

förmodligen är ”invandrare”. Denna stereotyp skapar föreställningar om ”invandrares” 

biologiska, sociala och kulturella natur som är felaktiga och är ett tydligt exempel på den 

rasism som många människor med annan etnisk bakgrund i Sverige idag tvingas utstå (SOU 

2005:41). Att dessutom vara kvinna i förorten skapar en massa föreställningar i 

majoritetsamhället. Enligt Hjerm & Peterson (2007) utmålas ofta kvinnor som passiva offer, 

det till den manliga stereotyp som Davidsson (2010) tidigare beskrev. Det menar Hjerm & 

Peterson (2007), tydliggörs då ”invandrarkvinnor” inte förknippas med att förvärvsarbeta på 

grund utav sin ”annorlunda” kultur och på så vis blir sedda som offer för förlegade 

traditionella könsstrukturer. 

 

1.2. Problemformulering 
Dahlstedt (2009) menar att den svenska självbilden politiskt har varit och är väldigt homogen. 

Det menar han synliggörs av att ”svenskar” ofta betraktar sig som lite bättre demokratiska 

föredömen som andra bör se upp till. De grundar sig i föreställningar om ”de andras” 

(o)förmåga till att lyckats skapa vad vi anser demokratiska samhällen på andra platser. Det 
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medför enligt Dahlstedt (2009) att svenskar med annan etnisk bakgrund måste göra anspråk 

på demokratisk inflytande utifrån majoritetsbefolkningens upplevda kultur. De som inte vill 

eller lyckas anpassa sig till de normer som den vite medelklassmannen främst grundar utesluts 

i olika grad från demokratiskt inflytande (Dahlstedt, 2008).  

Att en stor del av befolkningen inte i samma utsträckning bjuds in till delaktighet i de 

demokratiska rummen är problematiskt. Enligt Integrationsverket (2000b) är det lägre 

valdeltagandet i marginaliserade områden en farlig indikation på passivisering av människor 

som inte tror att deras röster kan förändra situationen. Om delar av den svenska befolkningen 

inte upplever att de har tillträde till demokratiskt inflytande hotas demokratin. Staten har 

enligt en egen utredning SOU 2005:41 pekat på en rad problem, men tycks sakna verktyg och 

handlingsförmåga att förändra situationen. Lösningarna som politiker idag tillämpar tycks gå 

ut på att tysta ”unga arga män” som bor i förorterna. Befintlig politik bidrar på så vis till den 

homogena bild som idag finns som kopplar ihop människor i förorten med problem och 

utanförskap. En grupp som inte kommer till tals i lika hög utsträckning som andra i den 

politiska debatten är kvinnor som bor i förorten. Det då en felaktig bild av kvinnor i förortern 

gör att de ses som passiva offer (Mohanty, 2003). Denna uppsats vill låta gruppen unga 

kvinnor i förorten själva få definiera sin upplevelse av demokratiskt inflytande.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur några unga kvinnor som bor i 

marginaliserade områden upplever sina möjligheter till demokratiskt inflytande, social rättvisa 

och social förändring. 

 Hur ser deltagarna sin delaktighet i samhället utifrån uppfattningar av social 

rättvisa?  

 Hur upplever deltagarna att samhälleliga strukturer påverkar deras demokratiska 

inflytande? 

 På vilket sätt ser deltagarna att de kan göra sig hörda och nå social förändring? 

 

1.4. Disposition 
Denna studie är utformad i 6 stycken kapitel. Jag har ovan presenterat kapitel 1 Inledning 

innehållande bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar för skapa en bild 
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varför ämnet är intressant att studera. Kapitel 1 innehåller även en kort resonemang av varför 

jag valt att använda begreppet ”invandrare”. Därefter presenteras kapitel 2 tidigare forskning 

där en beskrivning av välfärdsstatens framväxt samt urbaniseringen görs i breda drag för att 

sedan mer ingående beskriva befintlig forskning om diskriminering av ”invandrare”, 

demokratiskt inflytande samt kvinnors situation i förorten. I kapitel 3 redogör jag för teorier 

om territoriell stigmatisering. Följt av kapitel 4 där min metod presenteras, Photovoice 

beskrivs samt tillvägagångsätt som inkluderar urval för att sedan beskriva analysmetod och 

etiska övervägande för studien.  Under kapitel 5 hittar du resultat och analys där utdrag ur 

deltagarnas berättelser tillsammans med en analys kopplad till teorier om territoriell 

stigmatisering och tidigare forskning gjorts. Slutligen i kapitel 6 återfinns sammanfattning och 

diskussion där jag kort redogör vad studien kommit fram till för att sedan diskutera dess 

resultat. Under diskussionsdelen förs även en kritisk reflektion över trovärdigheten i studien.   

1.5. Centrala begrepp 
I uppsatsen används begreppet ”invandrare” vilket jag valt att använda med citattecken. Det 

för att belysa den problematiska användning av ordet som ofta kopplas till människors namn, 

hudfärg eller var det bor (De los Reyes, Molina, & Mulinari, 2002). Ordet används på så vis 

fel då många av de människor som inkluderas i begreppet aldrig ”vandrat in”. Där av 

betraktas många som är födda i Sverige som ”invandrare” enbart på grund av sin ”icke 

vithet”(ibid). Anledningen varför jag väljer att använda detta begrepp är den vardagliga 

innebörden av ordet, hur det beskriver egenskaper hos grupper och reproducerar en felaktig 

bild av människor. Att använda begreppet ”människor med annan etnisk bakgrund” skulle 

vara mer korrekt men genom använda ”invandrare” är min förhoppning att synligöra den 

befintliga diskriminering detta medför grupper i vårt samhälle. 

2. Tidigare forskning 
Enligt Organisation for Economic Co-operation and Development (2008) har 

marginaliseringen i västvärlden under de två senaste decennierna ökat. Det finns många 

forskare som diskuterar den växande marginalisering som sker och dess konsekvenser för 

olika grupper i samhället (se bl.a Wacquant, 2008). Wacquant menar att marginalisering har 

en geografisk dimension där människor utifrån deras socioekonomiska förutsättningar och 

etniska bakgrund bor i områden med människor med liknande förutsättningar.  Han kallar det 

för territoriella stigmatiseringsprocesser vilket han menar förstärker rasismen och de sociala 

konflikterna mellan människor i samhället. Uppdelningen sker normalt på två olika sätt: 1) De 
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rika ”städar” upp innerstan, renoverar lägenheter så priserna går upp vilket leder till att 

ekonomiskt svagare grupper inte har råd att bo kvar och flyttar då till ytterområden av staden. 

2) De rika väljer att flytta till vissa områden av staden och driver upp priserna så att enbart 

rika har råd att flytta dit. Marginaliseringen är idag inte bara ett fenomen i västvärlden menar 

Wu (2004) som skriver om en liknande utveckling i Kina. Han menar att en bidragande orsak 

till det är landets utveckling från ett tidigare mer kommunistiskt styre mot att idag vara en allt 

viktigare kugge i västvärldens kapitalistiska modell. Att likställa människor som bor i 

marginaliserade områden i olika länder och deras segregation går inte. Inte ens i västvärldens 

urbana städer kan det göras då en rad förutsättningar skiljer sig åt. Det finns självklart 

liknelser mellan realiteter hos marginaliserade människors situation i urbana områden men vi 

måste undersöka lokala faktorer för att förstå marginaliseringens komplexitet (Waqcuant, 

2008). 

I Sverige har den samhällsinriktade forskningen i förortsområdena i huvudsak fokuserat på 

den sociala problematiken, hur denna problematik uppstått samt vilka faktorer som påverkar 

att den reproduceras. Ramberg (2000) ger en historisk tillbakablick över miljonprogrammen 

och allmännyttans snabba framväxt och visar att under tio år byggdes en miljon lägenheter 

främst i anslutning till mellanstora eller stora städer. Bl.a. Sundh och Turunen (1992) och 

Lilja (1999) diskuterar sociala problem i marginaliserade bostadsområden i Sverige och 

påvisar att marginaliseringen inte är ett nytt fenomen. Sernhede & Johansson (2006) skriver 

att den stigmatisering som sker idag ser annorlunda ut från den som fanns i förorter på 1970-

talet.  Till en början, menar författarna, att förorter ansågs vara ”socialt annorlunda” områden 

där fler lägenheter inte blev uthyrda och där det fanns en större förekomst av sociala problem 

jämfört med andra områden. Idag menar författarna att problematiken istället beskrivs genom 

en etnisk ”annanhet” där många förklarar den marginalisering som finns i förorten genom att 

se den ”icke svenska” etniska bakgrunden som problemet. Den stratifiering som sker i Sverige 

främst på grund av klass och etnicitet, vittnar om att det svenska samhället har stora 

utmaningar. I Statens offentliga utredning beskrivs de föreställningar om förortern och dess 

sammankoppling med rådande integrationsproblem (SOU 2006:73). Det som vi ofta hör 

benämnas som ”invandrarproblematik”, ”problem i segregerade områden” och 

”förortsproblematik”, saknar oftast förståelse av att integrationsproblemet är gemensamt där 

majoritetssamhällets oförmåga att lyckas integrera nya medborgare skapar marginalisering 

(ibid). Andersson, Sandberg & Molina (1992) beskriver den nationella historien mot ett mer 

multikulturellt samhälle och på vilka sätt det har format den sociala och kulturella 
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utvecklingen. Författarna menar att konsekvenserna har blivit en ökad segregation i landet. 

Molina (1997) diskuterar också den ”rasifiering av staden” som sker. Hennes avhandling 

bekräftar även den bild av att ”icke-svenskar” i ökad utsträckning koncentreras till förorterna i 

städernas ytterområde. 

Den övervägande ”allmänna” negativa föreställningen om förorten är ytterligare en dimension 

som varit grund för forskning. Ericsson, Molina & Ristilammi (2002), Pettersson (1999) och 

Ristilammi (1994) och den statliga utredningen SOU 2005:69 är några av de som granskat 

den allmänna och mediala bilden som beskriver förorten. De visar samstämmigt att felaktiga 

tolkningar visas och att bilden av förorten på så vis förvrängs, vilket leder till att människor 

som bor i förorten beskrivs som något de inte är. I statens egen utredning SOU 2005:41 

diskuteras riskerna och konsekvenserna av att tillskriva individer egenskaper utefter 

grupptillhörighet. Den strukturella diskriminering som sker idag utifrån etnicitet, menar 

utredarna reproducerar en allt starkare bild av ett "vi och dom” i samhället. Det är vad Fanon 

(1997) kallar andrafiering där majoritetsamhället identifierar ”den andre” och ger på så vis 

legitimitet åt bilder av ”den andre” som vedertas av majoritetsamhället. 

Daun (1974) var en av pionjärerna att forska på levnadsförhållanden i de nya bostadsområden 

som väldigt snart efter byggnation kom att förknippas med marginalisering. Det gjorde han 

bland annat genom att intervjua människor som bodde i förorten om deras anknytning till 

samhället. Nordström (2002), Marttila, Tillgren & Svantesson (2004) och Sernhede (2007) är 

några av de forskare som på senare tid har intervjuat människor som bor i marginaliserade 

områden för att öka förståelsen av invånarnas syn på sitt område och deras upplevelse av 

vardagens realiteter. Denna forskning inriktar sig ofta på människors trivsel, 

identitetsskapande och uppfattningen av sitt eget bostadsområde. Forskarna belyser på så vis 

problematiken i förorten från ett underifrånperspektiv där de analyserar de berättelser 

människor från förorten delat med sig av ur ett samhällsperspektiv. De resultat som ofta lyfts 

fram är en upplevelse av att på olika vis känna sig utanför majoritetssamhället och på så vis 

inte uppleva sig som en del av samhället.  

 

Sernhede (1996) synliggör hur ungdomar i förorten diskrimineras och visar att 

marginalisering och maktlöshet utmärker ungdomarnas situation. Vidare menar Sernhede 

(1996) att sociala kategorier så som klass, kön geografi och etnisk tillhörighet och samtidigt 

vara ungdom, medför en större risk för diskriminering. Att växa upp i förorten menar 

Apitzsch, Mulinari & Räthzel (2006) innebär en diskriminering utifrån tre grunder: 1) För att 
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det är just ungdomar. 2) Deras ”onormala” etniska tillhörighet. 3) Att växa upp på en plats 

som är marginaliserad och ses som farlig av stora delar av majoritetssamhället, vilket bidrar 

till att de boende i området kommer att förknippas med detta. Författarna menar också att 

ungdomar måste förstås utifrån dimensioner som klass, kön och etnicitet där individens 

utgångspunkter skapas i deras upplevelse som individ och grupp i ett samhälle. För att förstå 

ungdomars grupptillhörighet menar Sernhede (1996) att vi inte kan prata utifrån en homogen 

gruppidentitet då ungdomskultur skiljer sig och motsättningar mellan ungdomsgrupper finns 

 

Den stora segregationen i samhället och den bristande kunskapen om människor i förortens 

upplevelser låg till grund för att regeringen 2004 fattade beslut att tillsätta en utredning med 

uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell 

diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet (SOU 2005:69). Studien baserades 

på fokusgrupper som hölls i förorter i de tre största städerna i Sverige. Genom att lyssna till 

deltagarnas egna erfarenheter av diskriminering ville studien lyfta berättelser från människor 

som själva upplever marginalisering i det svenska samhället (ibid). Att förstå problemen 

genom erfarenheter hos den som utsätts är nödvändigt menar utredarna för att kunna förstå 

och motverka problematiken. Majoritetsbefolkningen måste även ge de diskriminerade 

tolkningsföreträde till att definiera diskrimineringen och dess konsekvenser (ibid). 

Berättelserna i utredningen vittnar om upplevelser av diskriminering från samhällets alla skikt 

på grund av att de intervjuade kategoriserats som ”invandrare”. Diskriminering praktiseras 

inom många olika instanser i samhället; arbete, boende, skola och politik är bara några av de 

områden deltagarna valde att beskriva (ibid).  

 

I den statliga utredningen gjordes även en djupare analys av deltagarnas upplevelser kring 

demokratiskt inflytande (SOU 2005:112). Utredningen visar att ”invandrares” politiska 

utanförskap tycks vara en konsekvens av stigmatisering, diskriminering och utanförskap. 

Något som grundar sig i majoritetsamhällets syn av att avvikelse från ”svenskhet” upplevs 

som problematiskt om den är kopplad till kultur, etnicitet och/eller ”invandrarskap”. 

Utredningen kritiserar starkt den syn hos majoritetsbefolkning där ”invandrares” bristande 

kunskaper, ambitioner och delaktighet är problemet för ett ökat demokratiskt inflytande (ibid). 

Istället pekar utredningen tydligt ut samfälliga strukturer som tillskriver ”invandrare” 

egenskaper som inte förknippas med demokratisk delaktighet som hinder för ökat inflytande. 

Dessa felaktiga föreställningar bidrar till att ”invandrare” i högre utsträckning exkluderas från 

politiskt inflytande då de i lägre grad tillåts tillträde till maktens formella korridorer 
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(Dahlstedt och Hertzberg, 2007). Ytterligare exempel på det är att ”invandrare” i högre 

utsträckning inte använder sin demokratiska rättighet att rösta (Integrationsverket, 2000b). 

Det lägre valdeltagandet i de ”invandrartäta” förorterna ger en farlig anvisning om den 

passiviseringen av människor kopplat till bostadsområden med etnisk segregering. Dahlstedt 

(2008) har granskat de policyändringar och reformer som skett från 1990 talet fram till början 

av 2000 talet, för att stimulera och aktivera medborgardeltagandet i landet, där han tydligt 

inriktat sig på vad han benämner som de ”multietniska förorterna”. Författaren belyser en 

förändring där demokratiskt inflytande i högre utsträckning måste skapas ur gräsrotsrörelser. 

Vilket enligt Dahlstedt (2008) vidare menar passar vissa grupper i samhället bättre än andra, 

där ”invandrare” i lägre utsträckning kommer ges möjlighet till att öka sin delaktighet i den 

politiska processen. Konsekvensen menar författaren på så vis är att Sverige ser en negativ 

utveckling där ”invandrare” har en allt avlägsnare roll i det politiska systemet.  

2.1. Unga kvinnor i förorten 
Vid en granskning av den befintliga forskningen i Sverige kopplat till marginaliserade 

områden samt demokratiskt inflytande sett ur ett genusperspektiv ser vi tydliga luckor i 

forskningsfältet. Dock finns det undantag där ibland Listerborn (2007) som har skrivit om den 

”multietniska förorten” utifrån ett fokus på kvinnors deltagande i planering av sina 

bostadsområden. Forskaren kom fram till att den marginalisering som sker av kvinnor i 

förorterna måste förstås ur många perspektiv där genus inte kan åsidosättas. Något som enligt 

De los Reyes et al. (2002) historiskt ofta har gjorts i kampen om jämställdhet där 

”invandrarkvinnor” inte blivit lyssnade till då den feministiska kampen förts av vita 

medelklasskvinnor. Det har enligt författarna lett till att maktrelationen mellan kvinnor inte 

diskuterades, då den globala ojämlikhet där ras och etnisk särskiljning ”glömts bort” vilket 

ledde till att en normativ uppfattning om kvinnlighet där tankar om ett universellt systerskap 

fanns. Vi måste av den anledningen ifrågasätta den historiska forskningens ”sanningar” då en 

bristande analys gjorts (ibid). Vidare drar författarna slutsatsen att det inte bara finns en 

konflikt mellan kvinnor och män utan även motsättningar och maktrelationer mellan kvinnor. 

De los Reyes et al. (2002) beskriver kvinnors situation med annan etnisk bakgrund som ett 

dubbelt förtryck där deras situation måste förstås ur två genusordningar, den egna gruppens 

och majoritetsamhällets syn på gruppen. 

Till skillnad från integration som ofta ses som en gradvis anpassning gentemot 

majoritetsamhället, ses ofta kön som mer absolut. Även om detta börjat diskuteras, mycket 

tack vare HBTQ rörelsen, så pratar vi sällan om grader av tillhörighet i ett kön. Det innebär att 
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”invandrarkvinnors” tillhörighet skapar bilder om vilka de är, något de tillskrivs av 

majoritetsbefolkningen och har svårt att avsäga sig. De föreställningar ”invandrarkvinnor” 

möter på grund av att vara kvinna och tillhöra en etnisk minoritetsgrupp i Sverige beror helt 

på hur majoritetsamhället definierar din roll som kvinna i din ”kultur”. Föreställningar som 

ofta är felaktiga och rent rasistiska menar De los Reyes et al. (2002), då de påvisar att när vi 

talar om sexism, misshandel, könsstympning och tonårsäktenskap är det problem som för 

många i majoritetsamhället ses som representerat bland ”de andra”, alltså i de etniska 

minoritetsgrupperna. Här stereotypiseras och misstänkliggörs ”invandrarkvinnor” och deras 

”utsatthet” beroende av etnisk tillhörighet. En bidragande orsak till detta är att när väl 

könsförtryck diskuteras inom media eller forskningen, ses det som ett kulturellt problem och 

diskuteras då endast i relation till den gruppen, men sällan i relation till 

majoritetsbefolkningen (ibid). Det går att beskriva med den felaktiga bild som finns och 

sprids av ”muslimska män är terrorister” och muslimska kvinnor är passiva offer (Abu-

Lughod, 2002). Samtidigt ses vita män som utför terrorattentat som psykiskt sjuka individer 

och bidrar på så vis inte till en kollektiv identitet, därför beskrivs inte alla vita män som 

förövare mot kvinnors frihet.   

Den stereotypiserade bilden av unga kvinnor i förorten och deras kulturkonflikt, mellan deras 

etniska tillhörighet och det svenska samhället målas ofta upp av majoritetsbefolkningen som 

ett stort problem. Enligt statens utredning är det i brist på förståelse av problematiken då 

majoritetsbefolkningen blundar för att se de problem som unga kvinnor i marginaliserade 

områden har som en konsekvens av de sociala omständigheter de lever i (Integrationsverket, 

2000a). Denna okunskap finns även bland beslutsfattarna då det är underrepresenterade i 

gruppen. Det medför enligt Listerborn (2007) risker då kunskap om människors 

förutsättningar är en central roll för att kunna fatta beslut som är bäst utifrån gruppen. Hon 

menar även att det är problematiskt att skapa aktiviteter för invandrarkvinnor om idén inte 

kommer från ”invandrarkvinnorna” själva. Samtidigt menar Spivak (1996) och Velasquez 

(2007) att bo i ett marginaliserat område bidrar till att inte ha en röst eller en vilja att förändra 

sin situation innan de upplever tillhörighet. Det betyder att samhället i högre utsträckning 

måste lyckas inkludera unga kvinnor i förorten för att de ska motiveras att delta i demokratin.  

Sammanfattningsvis finns viss forskning som berör marginaliserade gruppers demokratiska 

inflytande, enligt min bedömning saknas det dock fortfarande forskning på området i 

synnerhet gällande unga kvinnors delaktighet i de demokratiska ”rummen”.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
Om vi skall förstå unga kvinnors möjlighet till demokratiskt inflytande i marginaliserade 

områden kräver det en analys av en rad komplexa relationer och dess samverkan. Forskaren 

Loïc Wacquant har kommit att tala om en territoriell stigmatisering i marginaliserade 

områden. Teorin belyser det samtida urbana landskapets förändringar, där Wacquant i flera 

studier diskuterar marginaliserade bostadsområden, dess utveckling och hur de skapar 

territoriellt stigmatiserade områden (Wacquant 1999; Wacquant 2007). Han menar att det är 

en stigmatisering av människor utifrån geografisk placering som ofta sker i de urbana 

städernas utkanter. Wacquant har myntat begreppet ”blemish of place” som kan översättas till 

fläckning av platsen (egen översättning) som förståelse av fenomenet, då föreställningarna 

påverkar en märkbar del av det vardagliga livet för människor som bor i stigmatiserade 

områden. Att leva i stigmatisering i de större städernas förorter, där fattigdom, kriminalitet, 

våld och socialt förfall är realitet kommer individens politiska, ekonomiska och sociala 

möjligheter minska. En stor anledning till det menar Wacquant (2008) är den syn på invånare 

i territoriellt stigmatiserade bostadsområden, som innebär att de förknippas med farliga och 

skamfyllda individer som är exkluderade från samhället. Det menar författaren har en central 

innebörd för människor som bor i territoriellt stigmatiserade bostadsområden, deras syn på sig 

själva och dess samspel med samhället. 

 

En annan som diskuterar stigmatiseringen av förorten och dess betydelse för människor som 

bor där är Bourdieu. Han menar att politikers beslut (eller brist på beslut) idag leder till att 

samhället i en större grad homogeniserar människor som bor i marginaliserade områden. Det 

menar Bourdieu (1999) sker då många av de politiska besluten rättfärdigar insatser i förorten 

som leder till en ökad marginalisering. I huvudsak beror det på bristande kunskap hos 

beslutfattarna och att politiska beslut i olika grad är populistiska, vilket enligt Bourdieu leder 

till att människor i förorten utesluts från tillträde i olika demokratiska sammanhang (ibid).  

En utveckling som även Hamnett (2001) problematiserar då han menar att en förskjutning av 

det politiska styret från de nationella till en mer överstatlig politik sker, som grundar sig i den 

allt mer marknadsinriktade globaliseringen, där en ännu svagare länk mellan människor i 

marginaliserade områden och beslutsfattare blir resultatet.  

 

I Sverige har Ove Sernhede, professor i socialt arbete, studerat förhållandena i förorten utifrån 

Wacquants teori om territoriell stigmatisering (se bl.a. Sernhede 2007 & Sernhede 2009). 

Sernhede menar att förorten skapar och vidmakthåller föreställningar och bilder främst på två 
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sätt: 1) Skapandet av den egna identiteten gör att människor förknippar sig själva med de 

attribut den territoriella stigmatiseringen skapat. 2) Människor utifrån skapar och reproducerar 

föreställningar om människor som bor i de territoriellt stigmatiserade områdena vilket leder 

till det ständiga återskapandet av marginalisering. Det är således inte bara människor inom de 

stigmatiserade områdena som återskapar dessa föreställningar utan alla människor, då de 

påverkar den rådande föreställningen av områdena och människor som bor där (Sernhede & 

Johansson, 2006). Media spelar här en viktig roll då de kan förstärka de rådande 

föreställningarna om områdena. I territoriellt stigmatiserade områden förstärker ofta media 

den bild av social och ekonomisk utsatthet kopplat till människors etniska ”annorlundahet” 

och bidrar på så vis till en ökad marginalisering från majoritetssamhället (Ericsson et al, 

2002). Sernhede & Johansson (2006) skriver att för att kunna förstå och motverka den 

territoriella stigmatisering massmedia bidrar till bör vi tala om den imaginära stadens ökade 

betydelse. Författarna menar att staden är mer än en fysisk plats då en social verklighet även 

skapas via medias rapportering vilket gör att vi måste se till segregationens mentala 

dimensioner. Detta innebär att människor som bor i förorten placeras i utkanten av samhällets 

mentala, sociala och geografiska sfär och blir på så vis en del av en marginaliserad plats 

(Alinia, 2006).  

 

Det finns flera forskare som menar att förorten ses som en ”annan” eller ”annorlunda” plats 

och människor som bor där ses och ser sig själva som ”de andra” (se bl.a Alinia, 2006; Dikeç, 

2007 och Ristilammi, 1994). När vi nämner ”förorten” kopplas den idag i högre utsträckning 

till föreställningar om människors (avvikande) egenskaper än till den geografiska positionen i 

städernas utkanter. Vi kan likna den bild av ”de andra” med de postkoloniala teorier om 

”andrafiering” (se. Ex. SOU 2005:41). Där förklarars begreppet om hur skapandet av ett ”vi 

och dom” sker. Detta genom att den ”andre” är en avbild av stereotypa föreställningar om de 

avvikande som skiljer sig från det som är ”vi”. Föreställningar om människor kommer även 

att påverka gruppers egen syn på sig själva och den egna gruppen. På så vis menar Fanon 

(1997) och statens egen utredning SOU 2005:41 att majoritetsbefolkningens föreställningar 

skapar sanningar även inom gruppen (”de andra”), då människor identifierar sig själva genom 

samhällets bild. Det kan kopplas med vad Wacquant (2007) skriver om territoriell 

stigmatisering som kan leda till att invånare inte vill identifiera sig själva med området de bor 

i. Det beror enligt honom på en vilja att inte tillhöra ”de andra”. Enligt Wacquant (2007) 

skapas på så vis även en större distansering mellan invånarna inom marginaliserade områden. 

Konsekvensen av den ökade marginaliseringen måste förstås ur ett samhällsperspektiv där 
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rådande normer säger att alla ska passa in. Den diskriminering som idag sker av människor i 

territoriellt stigmatiserade områden påverkar möjligheten för människor som bor i förorten då 

stigmatisering bidrar till politisk, ekonomisk och social statusförlust. Ungdomar är extra 

mottagliga för samhällets syn eftersom de i högre utsträckning utvecklar sin identitet 

(Sernhede, 1996). Vidare beskriver Sernhede (2009) att växa upp i ett marginaliserat område 

ofta bidrar till en känsla hos ungdomarna av att vara andra klassens medborgare. Att ersätta 

den bild av förorten som finns menar Arnstberg (2000) är väldigt svårt då rådande diskurserna 

är svåra att förändra.              

 
I föreliggande arbete kommer teorin om territoriell stigmatisering att användas som en 

teoretisk referensram för förståelse av vilka mekanismer som påverkar unga kvinnors 

upplevelse av demokratiskt inflytande.  

 

4. Metod 

4.1. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
De två kunskapsteoretiska utgångspunkterna, positivism och hermeneutik, skiljer sig åt i den 

meningen att den förstnämnda grundar sig naturvetenskapliga metoder, medan hermeneutiken 

utgår från att försöka förstå människor och deras handlingar och resultatetet av dem genom 

kunskapskällor som sträcker sig utanför empiri och logik (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det 

sistnämnda handlar om att kunna tolka och känna in för att få en djupare förstålse och skapa 

mening i människors berättelser. Min uppsats syftar till att undersöka några unga kvinnor i 

förortens upplevelse av demokratiskt inflytande, vilket innebär att jag i analysen av empirin 

kommer att läsa in och tolka resultaten utifrån kvinnornas perspektiv med utgångspunkt från 

den sociala kontext deras berättelser skapats i (ibid). I min uppsats strävar jag inte efter att nå 

någon absolut sanning utan målet är att genom intervjuer med kvinnorna försöka förstå deras 

berättelser och perspektiv, av denna anledning anser jag att ett hermeneutiskt synsätt är att 

föredra. 

 

4.2. Photovoice 
Photovoice, en metod utvecklad av Wang och kollegor (Wang & Burris, 1997), har i flera 

studier visat sig vara en framgångsrik modell för underrepresenterade grupper att komma till 

tals och väcka ungdomars intresse för närmiljön och aktiva deltagande i ett socialt 
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utvecklingsarbete (Catalani & Minkler 2010; Goodhart et al., 2006; Necheles et al.,2007). 

Metoden innebär att utvalda personer fotograferar sina vardagsmiljöer och genom dessa bilder 

visar vad som är viktigt, som en utgångspunkt för kritisk dialog och engagemang i 

demokratiska projekt. Metoden har tre övergripande målsättningar: 1) att möjliggöra för 

människor att dokumentera och synliggöra sin vardag, 2) främja en kritisk dialog och kunskap 

om personliga och samhälleliga villkor, samt att 3) nå beslutsfattare med kunskap (Wang & 

Burris 1997). 

Photovoice är en deltagande aktionsforskningsmetod vilket innebär att forskning tar sin 

utgångpunkt i tanken av att kunskap utvecklas genom handling. Forskning präglas av en syn 

på att forskaren och praktiker jobbar ihop, tanken är att detta ska bidra till en ökad förståelse 

hos båda parterna som kan leda till en önskevärd förändring (Hansson, 2003) Photovoice har 

sina rötter i kritisk pedagogik och feministisk teori som använder fotografering som ett 

strategiskt verktyg för social förändring. Från Freires kritiska pedagogik tillvaratas idéer om 

en stark tilltro på människors inneboende förmåga och kraft att ta till sig kunskap, kritiskt 

reflektera och utifrån nya insikter förändra sin situation (Freire, 1972). Med inspiration från 

feministisk teori understryks att makten tillfaller de som har en röst, ett språk, som deltar i 

beslut och är med och skapar historia (Maguire, 1987). Genom Photovoice får deltagarna 

möjlighet att gestalta sina egna upplevelser med egna bilder och genom handledning kan 

deltagarna använda sina egna fotografier för kritisk analys av de sociala villkor som de är en 

del av. Photovoice har tidigare använts i ett flertal olika projekt, framförallt i USA, för att 

stärka ungdomars (från skilda bakgrunder) demokratiska deltagande och välbefinnande. 

Sammantaget visar tidigare forskning att metoden ger förutsättningar för unga att artikulera 

sina erfarenheter och på så sätt bidra med kunskap i olika former av demokratiska processer 

(Catalani & Minkler, 2010).  Tidigare forskning visar även att Photovoice har varit en 

framgångsrik metod gällande kvinnor i samband med att utforska hälsa och kontextuella 

frågor relaterade till förtryck och marginalisering (Duffy, 2011). 

 

4.3. Tillvägagångsätt 
Utdraget ur låttexten som presenterades i början av uppsatsen beskriver den bristande 

demokratiska delaktighet många människor i förorten känner. Ambitionen med detta projekt 

var att med hjälp av Photovocie synliggöra unga kvinnors reflektioner kring livsvillkor, 

identitet och deras möjligheter till demokratiskt inflytande. Studien påbörjades under hösten 

2014 på fältstation Botkyrka som är en praktikplats för socionomstudenter på 
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Mittuniversitetet. Projektet är finansierat av Avdelningen för Socialt arbete på 

Mittuniversitetet. Studien är utförd av tre socionomstudenter tillsammans med fältstationens 

samordnare. Utförandet av studien har skett gemensamt i de steg du kan läsa nedan. I studien 

har vi valt att intervjua unga kvinnor i åldern 18-22 år. Detta åldersintervall med tanke på att 

detta är i en fas där vi officiellt blir vuxna, förväntas stå på egna ben och sannolikt reflekterar 

över det kommande vuxenlivet. Geografiskt avgränsade vi oss med att inkludera unga kvinnor 

från norra Botkyrka vilket består främst av fyra bostadsområden: Fittja, Alby, Hallunda och 

Norsborg. 

Photovoice är en metod där forskarna använde sig av en modell som bygger på olika 

workshops (Goodhart et al. 2006; Wang, 2006). Vår studie har utförts enligt följande steg: 

 

1. Utskick av informationsblad; För att rekrytera kvinnor i åldern 18-22 år började vi med att 

skriva ett informationsblad där vi bjöd in intresserade att komma på ett informationsmöte på 

Ungdomens Hus i Fittja. Informationsbladet beskrev syftet med projektet och att deltagarna 

hade chansen att lära sig hantera en kamera med hjälp av en professionell fotograf, deltagarna 

skulle även få möjlighet att lära sig uttrycka sig med hjälp av fotografi. Informationsbladen 

spred vi till olika föreningar, arbetsförmedlingen, medborgarkontoret, olika gymnasium i 

Botkyrka samt Ungdomens Hus i Fittja samt delades på sociala medier via Ungdomens hus 

och Subtopia. 

 

2. Informationsmöte; Presentation av studien där intresserade deltagare fick information om 

projektet och fylla i ett intresseformulär. Till informationsmötet kom tiotal kvinnor. De 

ungdomar som var intresserad av att delta svarade på ett anmälningsformulär där namn, ålder, 

mobilnummer och fritidsintressen efterfrågades, detta för att studien, trots en selektivt utvald 

åldersgrupp, skulle ge en så bred bild av Botkyrka som möjligt. Av de tio tal kvinnor som var 

intresserad valde åtta av personerna att lämna in en intresseanmälan. Vi ringde sedan och 

informerade de deltagare som blivit antagna till studien och de kallades till ett andra 

informationsmöte (workshop 1). Vi höll till i Ungdomens hus i Fittja och mötet varade i 60 

minuter. 

 

3. Workshop 1- Slutligen beslutade sig fyra av de åtta kvinnorna att delta i studien. Vi valde i 

detta skede att inte söka efter nya deltagare på grund av att vi ansåg att det var en bra grupp 

med en variation i intressen och ålder, personerna visade även upp ett stort intresse för 

projektet. Vi hade en genomgång med deltagarna i Ungdomens hus om projektets syfte och 
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genomförande. Vi beskrev de olika momenten i studien för att deltagarna skulle förstå 

omfattningen av deras insats, de fick även ett utskrivet schema med de planerade träffarna. Vi 

gick även igenom studiens etiska aspekter och deltagarnas rättigheter. De fick sedan ställa 

frågor innan de fick välja att skriva på kontraktet (se bilaga). Vi diskuterade kommande 

workshop och när detta skulle äga rum. Detta möte varade ungefär 60 minuter då vi även såg 

till att fika och skapa en gemenskap i gruppen. 

 

4. Workshop 2 – Deltagarna fick träffa en professionell fotograf som gav en kurs i 

kamerahantering och bildkomposition. För att minimera deltagarnas påverkan av fotografens 

egna värderingar och bilder var han ombedd att enbart undervisa om kamerans funktioner. 

Under lektionen som var 120 minuter fick deltagarna praktiskt testa de funktioner som 

fotografen lärde ut. När lektionen var slut utrustades deltagarna med kameror och fick skriva 

på ett kontrakt om tillhandahållandet av kameran. De introducerades även till temat för 

uppdraget ”vad som är viktigt för dig?” 

 

5. Fotografering: Under en vecka gavs deltagarna uppdraget att fotografera ”vad som är 

viktigt för dig”. De som kände att de behövde mer tid gavs tre extra dagar. Deltagarna ombads 

välja ut 25 bilder tills de återlämnade kameran. 

 

6. Workshop 3 – I början av de individuella samtalen påminde vi deltagarna om deras 

rättigheter i studien (se bilaga). I detta moment fick deltagarna individuellt träffa två 

intervjupersoner. Intervjuerna var mellan 60 till 120 minuter och plats för intervjuerna valdes 

tillsammans med deltagarna. I de individuella intervjuerna delade vi in oss i två intervjupar 

och utförde två intervjuer vadera.  Bilderna som deltagarna tagit placerades ut så att 

deltagaren med hjälp av intervjupersonerna kunde resonera sig fram till ett urval av fem bilder 

som mest illustrerade deras uppfattningar om deras vardagsrealiteter. För att genomföra den 

kritiska dialogen utgick vi från en reviderad form av verktyget SHOEeD, (Goodhart et. al 

2006), en guideline med följande frågeställningar användes: 1) Vad vill du illustrera med den 

här bilden? Vad händer i den här situationen? Hur är detta relaterat till ditt liv? 2) Vilka 

omständigheter är bidragande till den här situationen? Varför händer det? 3) Vad vill du att 

människor skall känna till om den här situationen/platsen? 4) Vad har det här att göra med 

social rättvisa och social förändring? 5) Vad kan vi göra åt den här situationen? Vem har makt 

att göra något åt denna situation? 
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Samtalet avslutades med att vi frågade om de ville presentera sina fem bilder för de andra 

deltagarna i en gemensam workshop. 

 

7. Workshop 4 – Samtliga deltagare och intervjupersoner träffas i en fokusgrupp på Subtopia i 

Alby. Gruppen reflekterade tillsammans kring de teman som framkommit under individuella 

samtalen. Det främsta syftet här är att främja en kritisk dialog mellan deltagarna. 

Fokusgruppen pågick i 120 minuter. Vi bad deltagarna fundera tills nästa träff om och i så fall 

hur de vill presentera sina bilder. 

 

8. Workshop 5 – Deltagarna hade under Workshop 2 visat ett intresse att lära sig Photoshop. 

Vi inledde därför nästa träff på Subtopia med att fotografen i 60 minuter undervisade i 

bildredigeringsprogrammet. Därefter placerades bilderna ut framför gruppen. De 

introducerade bilderna för varandra. I samband med detta lyfte vi åter frågan om deltagarna 

ville visa upp bilderna och i så fall hur vi skulle göra det. Deltagarna var intresserade av att 

göra en utställning. Förslag på vart utställningen skulle ske var: Fittja, Östersund och online. 

Deltagarna kom fram till att de ville ha en utställning i Östersund. 

 

9. Utställning – UR VÅRA PERSPEKTIV var namnet på den utställning där tre av 

deltagarnas bilder ställdes ut. Texter till bilderna togs ut från de individuella samtalen och 

godkändes av deltagarna. Utställningen visades på Café Tingshuset 11 april 2015 till den 25 

april 2015. 
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4.4. Presentation av intervjupersoner 
(Namnen i studien är fingerade) 

Bahar är en 19 år gammal kvinna, hon är uppvuxen och boende i norra Botkyrka som är en 

förort söder om Stockholm. Hon går i skolan och arbetar vid sidan av på en fritidsgård. 

Bahars föräldrar har ursprung i mellanöstern. 

 

Layla är en 20 år gammal kvinna, hon är uppvuxen och boende i norra Botkyrka. Hon arbetar 

för tillfället. Laylas mamma har ursprung från Östeuropa och hennes pappa från Mellanöstern.  

 

Nusher är en 20 år gammal kvinna, hon är uppvuxen och boende i norra Botkyrka. Hon läser 

för tillfället kurser på universitetsnivå och är engagerad i ett förbund. Nushers föräldrar har 

ursprung från Östafrika. 

 

Tem är en 22 år gammal kvinna, hon är uppvuxen och boende i norra Botkyrka. Hon går för 

tillfället en utbildning på universitet. Tems föräldrar har ursprung i Nordafrika. 

4.5. Analysmetod 
Studien empiri omfattar: 

1) Foton, se Tillvägagångsätt, punkt 5 

2) Individuella intervjuer med deltagarna, se Tillvägagångsätt,  punkt 6, Workshop 3 

3) Fokusgrupp med samtliga fyra deltagare, se Tillvägagångsätt, punkt 7, Workshop 4 

Det för att möjligöra för deltagarnas att beskriva “vad som är viktigt för dig”. När materialet 

från de individuella intervjuerna transkriberats gav vi deltagarna en utskrift för ge dem 

möjligheten att läsa igenom sina intervjuer. Det för att möjligöra för deltagarna att säga till 

om det upplevde obehag över specifika saker det sagt som skulle kunna komma att användas i 

studien. Materialet från fokusgruppen gavs inte ut då vi ansåg att de skulle vara mot det 

riktlinjer för etisk forskning där deltagarna ska ha anonymitet gentemot varandra. 

En kvalitativ innehållsanalys har sedan använts som analysmetod av empirin för att 

organisera, bearbeta och analysera materialet. Den insamlade empirin har kodats enligt teman 

och kategorier för att kunna urskilja variationer i materialet (Bryman, 2011). I enlighet med 

Graneheim, Hällgren & Lundman (2012) har tolkningen av materialet i en kvalitativ 

innehållsanalys delats in i två undergrupper som avser manifest innehåll och latent budskap. 

Det manifesta innehållet redogör för vad som faktiskt sagts medan det latenta budskapet är en 
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tolkning av vad som sagts. Båda dessa har använts i analysen för att ge arbetet mening och 

djup. 

Allt det transkriberade materialet lästes igenom och en reflektion över väsentliga 

innehållsdelar utifrån syfte och frågeställningar gjordes. Ur materialet togs meningsbärande 

enheter ut som bestod av ord, meningar eller hela stycken från materialet. Dessa 

kondenserades vilket innebär att delar av materialet togs ut, utan att förlora det centrala 

innehållet. Det för att kunna hantera materialet. Koderna som nu gick att urskilja i materialet 

skapade i ett första skede 12 kategorier. Efter överväganden kunde kategorierna föras samman 

till fyra centrala teman som skapats utifrån innehållet i empirin. De fyra olika teman döptes 

senare till namn som representerade deras innehåll och placerades i den ordning du kan se på 

nästa sida för att främja begripligheten i arbetet.  

 

4.6. Etiska aspekter 
Studien har utgått från de grundläggande etiska principerna inom samhällsvetenskapen, det 

vill säga att deltagarna informerades om att det var frivilligt att delta, att deras integritet ska 

skyddas, samt att det konfidentiella och anonyma gäller för alla som är direkt involverade i 

studien (Bryman, 2002). Studien uppfyllde även informationskravet, det vill säga intervjua- 

rens skyldighet att informera deltagarna om studiens syfte samt att de har rätt att hoppa av 

studien när de vill. Andra aspekter som togs i beaktande var att det kan vara mycket svårt att 

berätta om sitt privatliv och då speciellt om situationer där man upplevt diskriminering, än 

mer när det ska offentliggöras i forskningssyfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Deltagarna fick 

skriva på ett kontrakt där de fyra forskningsetiska aspekterna förklarades och deltagarnas 

rättigheter förtydligades (se bilaga). Det var ett krav från oss för att få vara med i studien. De 

fick även en kopia av kontraktet då vi tyckte de var viktigt att de hade tillgång till sina 

rättigheter under studien gång. De intervjuer vi gjorde kodades i transkriberingstexterna för 

deltagarnas rätt till anonymitet. Vi gav även tillbaka en kopia av de transkriberade 

intervjuerna till deltagarna för att de skulle ha möjlighet att läsa igenom sina intervjuer och 

veta vilket material de bidragit med till vår studie. Vi ser det som en viktig del att deltagarna 

får ta del av de uppsatserna som vi skriver utifrån materialet. När uppsatserna är klara 

kommer allt material som inte är anonymiserat att förstöras. 

 

  



 

19 
 

5. Resultat och Analys 

Denna uppsats baseras som tidigare nämnts på bilder från Bahar, Layla, Nusher och Tem och 

deras berättelser utifrån bilderna som deltagarna har fotograferat utifrån temat ”vad som är 

viktigt för dig”. Jag vill förtydliga att hela studiens syfte och mål främst var att öka 

deltagarnas möjlighet att bli lyssnade till. Denna uppsats är en del av att synligöra deras 

historier. Framskrivningen av deltagarnas berättelser är i denna uppsats begränsad då den är 

anpassad till en akademisk formalia. Det ska klargöras att jag som student och forskare i 

uppsatsen valt ut material som jag ansett relevant för uppsatsens syfte. Under studien var 

ämnet till denna uppsats inte bestämt vilket gör att det inte påverkat frågor vi ställt under 

samtalen. Vid senare bearbetning av materialet har uppsatsens syfte klargjorts, där jag i 

uppsatsen valt att presentera resultat och analys under följande fyra teman:     

 

 

Kanaler för demokratiskt inflytande - Vem lyssnar till deltagarnas röst, samt vilka 

strategier har deltagarna för att bli lyssnade till. 

Diskriminerande strukturer - Deltagarnas upplevelser av befintliga strukturer i samhället. 

Den Mediala bilden - Vilken bild deltagarna anser att media skapar om förorten och hur de 

önskar att rapporteringen borde vara.   

Upplevelser av social rättvisa – Hur deltagarna själva ser sig i samhället.  
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5.1. Kanaler för demokratiskt inflytande  

Upplevelsen av demokratiskt inflytande i samhället är avhängigt delaktighet och tillgång till 

beslutsfattande. Att människor som bor i förorten i lägre grad är benägna att gå och rösta är 

tecken på att de inte känner lika stort demokratiskt inflytande (Integrationsverket, 2000b). 

Människor i majoritetsbefolkningen yttrar ibland åsikter om att det beror på att ”de inte är en 

del av människorna i förortens kultur att rösta, att de inte är vana vid ett demokratiskt 

system”. Samtidigt kan vi också få ta del av tankar om att ”om deras situation nu är så hemsk 

får de väl rösta för en förändring som alla andra”. Detta sägs ofta utan någon eller med 

begränsad reflektion om hur delaktighet i en demokrati fungerar (Integrationsverket, 2000c). 

Dahlstedt (2008) menar att strukturell diskriminering har stark påverkan på människors 

demokratiska delaktighet, vilket bidrar till en passivisering av invånarna i marginaliserade 

områden. Det politiska inflytandet riskerar som tidigare nämnts dessutom att försvagas 

eftersom inflytandet idag i högre utsträckning skapas genom gräsrotsrörelser som människor i 

förorten har svårare att vara en del av.    

I detta tema lyfts några av deltagarnas tankar fram om hur de själva ser på sitt demokratiska 

inflytande. Deltagarna känner sig inte tagna på allvar i bemötandet från samhället. Det bidrar 

till en upplevelse av att behöva besitta kunskaper om sina demokratiska rättigheter, men ändå 

aldrig bli lyssnad på i samma utsträckning som människor från majoritetsbefolkningen.     

- Jag tror inte det bara är jag utan det är bland annat min familj och andra människor 

som känner att politikerna leker lite för mycket att det finns mycket man behöver ta 

hand om men att man kanske blundar för att det är för stora problem. (Tem, 22 år) 

En upplevelse som flertalet av deltagarna i studien utryckte var en upplevelse av att inte alltid 

bli tagna på allvar av beslutsfattare. Det var också tydligt att de upplevde att de blev lägre 

prioriterade på grund av att de bodde i en förort. Deltagarna gav ett exempel som åskådliggör 

detta där de beskriver hur lång tid ventilationen på ungdomsgården varit trasig innan den 

blivit lagad. De var eniga om att det aldrig skulle få ta så lång tid i en ”finare” stadsdel. 

Upplevelsen går att koppla till befintlig forskning om människor i förortens demokratiska 

inflytande, där diskriminering på grund av marginalisering och etnisk polarisering gör sig 

gällande (Integrationsverket, 2000b).  

Under fokusgruppen problematiserades även en bristande vetskap om vart människor kan 

vända sig när kommunala tjänstemän inte lyssnar. 
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- Jag tänker såhär alltså till exempel nu när ni klagar på Botkyrka kommun att dom inte 

gjorde sin grej. Vart kan man då klaga på att Botkyrka kommun inte har gjort sin 

grej? (Nusher, 20 år) 

I detta samtal framgick det även tydligt att deltagarna själva upplever att de måste kunna 

systemet för att få den service de upplever att andra i samhället får. Nusher beskriver hur hon 

söker kunskap för att kunna åberopa sina rättigheter i samhället, vilket framkom i samtal kring 

bilden nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsning var för en av deltagarna viktigt för kunna åberopa sina rättigheter.  

Fotograf Nusher, 20 år 

- Ja visst, för att man får typ en kunskap, jag gillar att det är politiskt på ett sätt som 

inte säger att det är politiskt. Det får en att tänka efter och relatera till omvärlden som 

man lever i, och det, ja, det som också är bra med att läsa, och ger typ andra 

perspektiv, och tänka efter, och alltså granska och vara kritisk med allting.  

(Nusher, 20 år) 
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Nusher beskriver hur hon genom att läsa skönlitterära böcker kunnat tillgodogöra sig 

kunskaper om diskriminering. Hon menar att genom att leva sig in i andras utsatthet kan hon 

själv senare våga ifrågasätta människor som diskriminerar henne i vardagen. Kunskap är på så 

vis väldigt viktig då Nusher och andra unga kvinnor i förorten själva kan synligöra den 

rådande diskrimineringen. En ökad förståelse av de strukturella förtrycken skulle enligt 

Dahlstedt och Hertzberg, 2007 hjälpa till och motverka diskriminering då fler synliggör dem. 

En ökad medvetenhet hos gruppen menar författarna också kommer leda till att det blir 

svårare för politiker att inte handla (ibid). Deltagarna beskriver dock att det finns mycket att 

jobba med då de upplever att det är svårt att nå fram till beslutsfattare:  

 

- Jag vet inte. Det är så svårt att nå fram till dom, det är det. Det känns som att alla 

liksom alla dörrar är stängda på ett eller annat sätt. Alltså du kan ju inte bara gå fram 

till en politiker och hörrudu det är såhär och såhär, skickar du ett mail är det inte ens 

säkert att det är han som har hand om mailen, det är hans sekreterare som säkert du 

bara du vet skiter i det, så.. (Layla, 20 år) 

 

Den uppgivenhet Layla beskriver inför att kunna få sin röst hörd vittnar om en tydlig distans 

till beslutsfattare. Det genom hennes beskrivning av politiker som avskärmade män som väljer 

att inte lyssna på vad hon har att säga. Beskrivningen går att koppla till forskning om 

territoriell stigmatisering. Det genom att deltagarna inte upplever sig lyssnade till i lika hög 

grad hos representanter i det politiska systemet vilket Bourdieu (1999) menar är en 

konsekvens av att bo i ett marginaliserat område. Att färre politiska representanter bor i 

förorten bidrar till att Layla och andra som bor i området har en mindre kontaktyta till 

politiker (Listerborn, 2007). En kontaktyta som hon menar är viktig då politiker ofta 

prioriterar frågor som står dem själva nära. En politiker som inte bor i förorten kan, enligt 

Listerborn (2007), omöjligt förstå fullt ut på vilka sätt samhällets strukturer påverkar 

individernas delaktighet i territoriellt stigmatiserade områden. Ytterligare en aspekt som 

belyser det låga inflytandet deltagarna i studien upplever är konsekvenserna av en ökad 

överstatlig politik som Hamnett (2001) menar bidrar till en situation där det blir allt svårare att 

nå de personer som fattar beslut som påverkar vardagens realiteter.  
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5.2. Diskriminerande strukturer  
För att kunna diskutera deltagarnas upplevelse av demokratiskt inflytande bör vi fundera över 

samhällets förmåga att skapa delaktighet för alla medborgare. Enligt Waqcuant (2008) är en 

förutsättning för att kunna ta plats i samhället, att samhället tillåter dig som individ att göra 

det. Att det i Sverige idag är väldigt många människor som på grund av territoriell 

stigmatisering inte tillåts tillträde till likvärdiga sociala, politiska och ekonomiska möjligheter 

som majoritetsamhället (Sernhede, 2009). Han menar att vi därför måste fundera på vilka av 

samhällets strukturer som missgynnar människor i förorten. Under detta tema kommer därför 

deltagarnas upplevelse av samhällets strukturer att analyseras.  

Alla deltagarna beskriver på olika sätt att samhället inte ger dem samma möjligheter som 

majoritetsbefolkningen. Vissa deltagare reflekterar hur människor måste ta ett större ansvar 

själva medan andra valt att prata om den strukturella diskriminering de upplever. I ett samtal 

med Nusher som är väl medveten om att diskriminerande strukturer finns i vårt samhälle så 

säger hon:    

- Jag känner inte det eftersom det görs så himla smidigt, jag skulle kunna säga att man 

blir förtryckt på ett sätt som gör att man inte märker att man blir förtryckt. Och att 

man inte är medveten om det gör så man fortsätter att bli förtryckt, fast man vet inte 

om det så man kan inte säga att man är förtryckt. Men om någon liksom ger exempel 

och bevis, då kan man reflektera och sen ta den personen som förtrycker en på bar 

gärning och då ser man att man har blivit förtryckt eftersom att personer reagerar på 

det. (Nusher, 20 år) 

I en vidare reflektion understryker Nusher vikten av att veta sina rättigheter som människa för 

att undvika att bli förtryckt. Det kan kopplas till forskning om vikten av att människor som 

utsätts för diskriminering delges vetskap om sina rättigheter (Hjerm & Peterson, 2007). Det 

eftersom de rådande diskriminerande strukturerna indirekt påverkar individer att till exempel i 

lägre utsträckning utbilda sig, eftersom de upplever att utbildning inte lönar sig (Jonsson, 

1988 och OECD, 2010). I en gemensam diskussion med alla deltagarna resonerar Layla vad 

samhället har för avsikter med utbildning:    

- Man tänker att det är bra att skolan lär ut men jag tänker samtidigt, skulle verkligen 

skolverket vilja att vi vet alla våra rättigheter? För då kan man verkligen gå emot allt 

och allting. Jag vet inte vi hade förut livskunskap, dom tog bort det vilket var ett 

viktigt ämne, där man lärde sig väldigt mycket om såhär moral och etik och sånt där. 
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Dom tog bort det så jag tänker hur ska man få in ett ämne om våra rättigheter? 

(Layla, 20 år)  

 

Resonemanget är intressant eftersom det innebär att Layla misstänker att samhället kanske 

inte vill att hon ska veta sina rättigheter. Att känna sig avskärmad och lurad av samhället 

stimulerar inte människor i förorten till ökad delaktighet, vilket går rakt emot den ofta uttalade 

politiska ambitionen om att ökad delaktighet i marginaliserade områden (Waqcuant, 2008). 

Laylas upplevelse är inte unik utan något som enligt forskning är vanligt förekommande i de 

svenska förorterna (Marttila et al. 2004 och Sernhede, 2007). Att deltagarna upplever att 

samhället är väldigt långt från jämlikt idag beskriver bilden nedan väldigt tydligt.    

 

”…Fjärilen är typ förorten, och sen typ, ja väggen är resten av, Sverige eller Stockholm som 

är emot fjärilen just för att den är annorlunda, för att den inte hör hemma där.”  

Fotografi & citat: Nusher, år 20  

 

Bilden blev i samtalet en metafor för hur Nusher upplever synen av förorten. Hon säger att 

väggens mönster är samma som teckningen av fjärilen vilket skulle kunna tolkas som att ”vi 
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alla är människor”, för att i nästa andetag säga att ”fjärlien passar inte in”. Samhället har på så 

vis gjort klart för Nusher att alla inte passar in. Något som hon vidare resonerar kring: 

 

- Jag tror att det har börjat ända sen man var liten, hur man har blivit behandlad och 

hur bilden av dig målas upp. Media målar upp väldigt negativa bilder på folk från 

förorten, liksom på invandrare, alltså bara allt helt och hållet. Också såhär, när man 

lär sig så brukar folk bli förvånad när man kan någonting. Då blir det såhär jag ska 

inte kunna någonting. Det kanske har med den här bilden att hon blir förvånad när 

jag kan någonting, så antingen, de tror väl att jag inte ska kunna någonting. Så det 

kanske är bättre om man inte kan någonting, eller man kanske får den här att dom 

förväntar sig inte att jag ska kunna någonting så jag behöver inte kunna någonting 

redan när man är liten. Och då blir det lätt så eftersom du behandlats som en person 

som inte kan någonting, att du liksom inte vill någonting. (Nusher, 20 år) 

 

I utdraget beskriver Nusher att strukturer i samhället säger åt henne att inte kunna någonting. 

Hon pratar utifrån sin roll som ung kvinna som bor i förorten med annan etnisk tillhörighet. 

Det blir tydligt att hon upplever att samhället trycker ner hennes förmågor och resonerar hur 

de påverkar hennes egen syn av sig själv. Nusher är på så vis medveten om den ”andrafiering” 

hon utsätts för av majoritetsbefolkningen. Det är enligt forskningen en följd av ett ”vi och 

dom” samhälle där den dominerende kulturen skapas i en homogen syn på befolkningen 

(Fanon, 1997 och SOU 2005:41). Det finns grader av anpassning till att få tillhöra ”vi” där 

den vite mannen har och fortfarande utgör den norm för ”svenskhet” som idag finns. Genom 

att skapa ett ”vi” måste per automatik det som inte passar in kategoriseras som ”dom”. Flera 

deltagare var inne på skiljelinjen mellan ”vi och dom”  

- Alla kulturer har någonting, och dom är väldigt, dom är kända för att vara kalla och 

dryga. (Layla, 20 år) 

Att den bristande integrationen skapar homogena föreställningar om ”den andra” är naturligt 

och det funkar åt båda håll då Layla upplever den svenska kulturen som homogen. Laylas 

uttalande går även att koppla till Andersson et al. (1992) forskning om att förlegade tankar om 

integration där anpassning till majoritetssamhället fortfarande gör sig gällande. Det gör att 

flera av deltagarna och andra ”invandrare” fortfarande görs påminda om att anpassa sig till 

majoritetsbefolkningen. 
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5.3. Den mediala bilden 
Medias rapportering av förorten är en bidragande orsak till en ökad segregering. Rapportering 

medverkar till ökad rasism och strukturell diskriminering gentemot det övriga samhället (jfr. 

Dijk, 1987). Bilden som oftast beskrivs är hur ”farlig” förorten är och hur kulturellt avvikande 

människor är som lever där (se bl. a Ericsson et al. 2002). Enligt författarna skapar media på 

så vis en stigmatisering av platsen där ”de andra” bor och enbart de ”modiga” journalisterna 

vågar möta den ”farliga” verkligheten i förorten. Det är bekymmersamt menar Estrada (1998) 

då media har en viktig roll att formulera och förmedla information i samhället. När människor 

som själva bor i förorten väl får utrycka sig är det ofta en helt annan bild som skildras.  

Deltagarna i studien var överens om att den bild media ger av norra Botkyrka inte stämmer. 

De ger olika exempel som konkret visar hur de upplever att media förvränger bilden av deras 

bostadsområde, ett exempel är bilden nedan. Deltagarna beskriver även hur de upplever att 

media kan välja att inte skriva att någon som gör något bra är från förorten, snarare tvärtom; 

personer som gör något dåligt framställs i media som en representant av förorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den brinnande bilen har enligt deltagarna blivit en symbol för vad media skriver om förorten.  

Fotograf: Tem, 22 år.  
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Deltagarna förnekar inte att det finns oroligheter i deras bostadsområde men belyser hur 

media nästan uteslutande fokuserar på dessa och inte på de positiva saker som händer i 

området. Tem beskriver det tydligast av alla deltagare vid samtalet om bilden ovan:  

- Det här är en del av att bo i en förort i Stockholm eller i Sverige. Det kan se precis 

lika dant ut i Rosengård i Malmö men det här är inte allt, i Norsborg, Fittja eller Alby, 

det finns mycket mer. Det är många, jag tänker media framförallt dom målar upp en 

bild av att det är ett skitställe att bo på. De är brottslighet och folk med dålig inkomst 

och de ska vara de här och det här, bara massa negativt grejer. (Tem, 22 år) 

I detta utdrag ser vi en tydlig beskrivning av vad alla deltagarna varit inne på, media målar 

upp en bild av förorten som de upplever inte stämmer. Tem resonerar även över de 

konsekvenser som medias rapportering skapar. Hon menar att skapandet av den ”farliga” 

förorterna också bidrar till synen på människor som bor i marginaliserade områden vilket 

även mycket forskning visar (se bl. a Ericsson et al. 2002). Tem beskriver även att hon 

uppfattar medias framställning av människor som bor i förorten och att det kopplas till vissa 

egenskaper. Hon menar även att media enbart beskriver dig som om att du kommer från 

förorten när du har gjort någonting dåligt. Annars smälter du in och beskrivs som ”svensk”. 

På så vis kopplar media samman de ”farliga” attributen med förorten.  

När vi frågat deltagarna om de anser att medias bild är något som påverkar dem själva har 

deltagarna haft svårt att komma på konkreta exempel. Det är förmodligen på grund av att det 

är svårare att se och analysera hur den egna personen påverkas av medias rapportering. Det 

kan även vara en konsekvens av vad Wacquant (2007) beskriver som ett motstånd att själv 

definiera sig med ”de andra” i sitt territoriellt stigmatiserade område med förhoppningen att 

inkluderas av majoritetsbefolkningen. Layla beskrev följande dialog med en kompis efter lite 

betänketid: 

- Inte konsekvenser direkt, men jag hade till exempel en kompis som är marockan men 

är försvenskad kan man säga för hon bor i Östermalm (centrala Stockholm, egen 

kommentar).  Jag sa, kom till Alby (förort i södra Stockholm, egen kommentar), kom 

till mig. Men hon bara, ”men va? Kommer jag inte bli våldtagen?” Det var dag och 

klockan var två. Jag bara, vad säger du för något? Seriöst jag bara, vad fan tror du? 

”men du vet förorter.” Men snälla.. om det är någon så är det en psykiskt sjuk person. 

Ingenting med förorten och göra. Det där händer mer på Valhallavägen (centrala 

Stockholm, egen kommentar) än det gör i Alby, förstår du. Det där är en konsekvens, 
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vad folk, vad dom hör, hon sa någonting till mig, men så här hallå, skämtar du. Kom 

hit, sen efteråt hon bara ”det är inte så farligt?” *skratt*  (Layla, 20 år) 

Den olika synen på förorten, mellan Layla och hennes kompis, kan ses som ett bevis på 

medias stora inflytande på människor utanför förorten och tankarna om den ”farliga förorten”. 

I ett fortsatt resonemang med Layla kom det även fram att hon trodde att andra förorter var 

”värre” eller ”farligare”. Det är med hög sannolikhet ett resultat av medias rapportering om de 

andra förorterna påverkat även hennes bild av andra förortsområden som kan kopplas till 

forskning om segregationens mentala dimensioner (Alina, 2006). I samtalet mellan Layla och 

hennes väninna tydliggörs även att den bild av förorten som förmedlas om det ”farliga” som 

är kopplat till föreställningar om invandrarmän som bor i området, och där kvinnor ofta ses 

som passiva offer (Mohanty, 2003). Författarna beskriver att om du som kvinna inte bär sjal 

eller på annat sätt passar in i kategorin ”kvinnan från orten” så räknas du istället in i den 

integrerade invandrargruppen. Där menar de att du ofta kommer att mötas med intresse och 

nyfikenhet från majoritetssamhället, dock inte sällan innehållande förtryck i form av bland 

annat: exotifering och objektifiering. Enligt De los Reyes et al. (2002) kan diskrimineringen 

av kvinnor och män bosatta i samma område se väldigt olika ut även om det bygger på samma 

stigma.  

Deltagarna diskuterade även om varför media väljer att ge den bild de gör av förorten. De 

verkar ense om att media styrs av att vad som lockar flest läsare. Layla är upprörd över att 

media tillåts förvränga nyheter för att kunna sälja mer 

- För att dom ska ha någonting att skriva om, och det är lätt att skriva om något som 

redan är utpekat. I Sverige dom censurerar väldigt mycket nyheter, jag märker, jag 

visste inte om det. Jag trodde Sverige var så här öppet ..//.. ”Alby värsta förorten”, till 

exempel säger rubriken. Sen läser man inne i tidningen, ”Alby en av dem värsta” men 

det framgår i rubriken ”Alby värsta förorten”, till exempel en sån sak. ..//.. Dom 

vilseledder folk väldigt mycket och det är dåligt, jag tycker nyheter borde vara en ren 

källa faktiskt, helt ärligt jag tycker dom borde ha någon standard på det.  

(Layla, 20 år) 

Resonemanget Layla har om att media vinklar händelser i förorten överensstämmer med 

mycket forskning (se b.la Ericsson et al, 2002). Konsekvenserna av medias rapportering i 

förorten blir enligt flera av deltagarna sekundärt då det primära i är att sälja tidningar. Vilket 

även det går att koppla till forskning om de mediala förändringar (Weibull, 2000). Vad Layla 
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konkret menar med censur är inget som framkom i intervjumaterialet vilket är synd då det 

skulle vara väldigt intressant att analysera. En analys av deltagarens ordval är också intressant 

då medial censur inte är något som ska ske i en demokrati (Strömberg & Lundell, 2013). Att 

en deltagare upplever att media censurerar väldigt mycket nyheter är en allvarig anvisning om 

att de inte uppfattar att media gör en objektiv bedömning.  

Deltagarna pratade även om vilken bild de gärna ville se att media förmedlade från förorten.  

- Att förorten kan vara lugn, eller att förorten inte måste vara såhär, bah, ah 

skrämmande, folk som bränner bilar, utan att det kan vara lugnt jämfört med stan. 

Där det är värsta, det är stress och kaos, där man egentligen, man borde säga att stan 

är kaos och inte förorten. Det är förorten som är lugn, den har sina fina sidor, och så 

har den sina fula sidor. (Nusher, 20 år)  

 

Bilden av förorten måste alltså inte förskönas utan bara beskrivas som den är tycker flera av 

deltagarna. Att beskriva vilken fin natur som finns i norra Botkyrka är något som flera av 

deltagare efterfrågar och önskar att media kunde visa för människor som inte bor där. Tem 

menar också att media genom sin rapportering skulle kunna göra andra människor 

intresserade av att komma till förorten och lära känna människor. Likt Estrada (1998) skriver 

att kvinnor från marginaliserade områden verkligen skulle behövas i en allt för homogen 

journalistkår tänker Layla att hon själv borde bli journalist för att kunna påverka vilka saker 

som rapporteras. Det vittnar om att tron på att befintliga mediers potentiella förändring inte är 

särskilt hög. 

 

5.4. Upplevelser av social rättvisa 

För att öka vår förståelse av deltagarnas upplevelse av demokratiskt inflytande utifrån ett 

perspektiv av social rättvisa vill jag avslutningsvis beskriva hur deltagarna själva ser sin 

befintliga roll i samhället. Det eftersom delaktighet skapas i en ständig dialog med vår 

omgivning vilket innebär att vi måste förstå individens upplevelse av demokratiskt inflytande 

genom deras syn på samhället (Sernhede, 1996).  

Alla deltagare i studien ansåg sig vara en minoritet till majoritetsbefolkningen. Det kan antas 

som en konsekvens av att de alla bor i marginaliserade områden och tillhör etniska 

minioriteter. De upplever, i olika grad, att det påverkar deras möjlighet till demokratiskt 
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inflytande. Som exempel svarade Bahar, på en fråga om hon tyckte det är svårt att göra sin 

röst hörd i det vanliga livet, följande: 

- Lite grann. Det är svårt att kanske ta plats i samhället. (Bahar, 19 år) 

I ett vidare resonemang kopplar hon det till att hon aldrig varit speciellt modig att ta för sig i 

sociala sammanhang men något som hon blivit lite bättre på. Hon säger att en anledning är att 

hennes mamma som invandrat när Bahar var ett år inte kunde så mycket om samhället och 

hade svårt att vara delaktig. Upplevelsen av att ha ärvt bristande delaktighet i samhället är 

allvarlig då alla barn idealt, bör ges samma möjligheter att utvecklas till deltagande 

samhällsmedborgare. Den upplevelse av bristande delaktighet som Bahar upplever i samhället 

är idag en realitet för många som bor i förorten (se bl.a Sernhede, 2007).  Genom att Bahar ser 

sina egna samt mammans brister som anledning till att inte kunna ta plats i samhället 

signalerar det om att det är svårt för individen att se och beskylla de strukturer som finns. 

Detta bekräftas i Statens utredning där etnisk diskriminering beskrivs ur olika perspektiv 

(SOU 2005:69). Ytterligare tecken på att det är svårt att se strukturer i ens omgivning gav 

flera av deltagarna uttryck för när de beskrev en besvikelse över många människor som bor i 

deras bostadsområde:   

- Jag vet inte, jag kan tänka ibland på folk som har kommit till Sverige och kanske bott 

här i trettio år så kan de fortfarande inte snacka bra svenska. Och så klagar dom på 

att de inte har några jobb, då blir det såhär ja men. Alltså jag vet inte, det är något 

jag kan störa mig på. Arbetsgivare kanske vill att du ska prata flytande svenska men 

du kanske inte har försökt tillräckligt, och du har bott här i trettio år. Jag träffar 

personer som har bott här i typ fyra år och deras är svenska det är helt otrolig, de 

snackar riktigt bra, det är verkligen att man har satsat. Om man verkligen känner att 

man verkligen, verkligen vill någonting så kan man göra det. Men det är aa.. 

 (Tem, 22 år) 

I detta resonemang beskrivs vissa ”invandrare” som slöa för att de inte vill anpassa sig till 

samhället och majoritetsbefolkningen. Det går att se likheter med argument som vi idag får 

höra från främlingsfientliga partier. För att förstå detta fenomen menar Wacquant (2007) att 

vetskapen om majoritetsbefolkningens föreställningar även påverkar individer som bor i 

marginaliserade områden, vilket har en central roll i de tankar om andra människor som bor i 

samma område.  De främlingsfientliga åsikter som finns i dagens samhälle finns därför även 

bland invånare som anses vara ”invandrare” i marginaliserade områden (ibid). Under 
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samtalen pratade vi även om ”svenskhet” där det framkom en tydlig ambivalens om vad 

deltagarna känner för tillhörighet till Sverige. 

 

Att ha ett svenskt pass behöver det inte betyda att du ser dig svensk säger en av deltagarna. 

Fotograf: Layla, 20 år 

Inledande berättar Layla att hon känner sig tacksam över att ha ett pass och att det är något 

som hon tycker alla människor borde ha rätt att ha. Hon menar att det svenska passet innebär 

mycket makt internationellt och är ett privilegium som vi allt för ofta tar för givet och 

glömmer bort. När frågan ställs om Layla upplever sig som svensk svarar hon följande. 

- Nej, för jag har aldrig sett mig som en svensk jag kommer förmodligen inte göra det. 

Det är bara så jag känner, det spelar ingen roll vad någon säger, om någon kommer 

fram och säger till mig invandrare jag kommer, ja ok *skratt * (Layla, 20 år)  

Den finns alltså en tydlig föreställning att inte passa in i definitionen av vem som är svensk. 

Det trots att diskussionen utgår ifrån passet som är ett bevis på medborgarskap i landet. 

Slutsatsen måste bli att svenskt medborgarskap inte per automatik leder till att definiera sig 

som svensk. Det kan förklaras med de teorier som finns inom forskningen om en homogen 

föreställning om svenskhet och dess koppling till kultur (se bl.a SOU 2005:41). Det bekräftar 

Layla när hon beskriver att en av anledningarna varför hon inte ser sig som svensk är att hon 
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inte dansar runt midsommarstången. I de olika samtalen antydde flera av deltagarna en 

upplevelse av att vara annorlunda och inte känna sig som svensk.   

Vi måste därför ställa oss frågan om det går att uppleva inflytande i något som vi inte känner 

att vi tillhör fullt ut? Även om det går bör vi fråga oss om inflytandet skulle kunna vara 

jämlikt med de människor i det här fallet som anser vara sig ”svenskar”. Utifrån de intervjuer 

denna studie baseras på kan en tydlig koppling göras till att upplevelsen av demokratiskt 

inflytande är beroende av den upplevda tillhörigheten vilket går i linje med tidigare forskning 

(Integrationsverket, 2000b). En naturlig fortsättning på intervjuerna har därför blivit att 

diskutera vilka faktorer som är viktiga i deltagarnas identitetskapande för att utifrån det kunna 

förstå hur samhället skulle kunna förändras för att öka tillhörigheten för dem.  

- Jag tror också det, det beror på om det är en tjej eller en kille och hur man är uppväxt 

och som sagt media är den största liksom den som målar upp alla förebilder, där man 

ser och hittar sina förebilder. Och om du hittar en person som är lik dig och har 

någon negativ egenskap fast den är väldigt lik dig så är det klart att du går efter den 

för du gör samma grejer som den gör och det blir automatiskt din förebild. Men om 

det fanns en bra förebild då kanske du själv vill bli som den personen.  (Nusher, 20 år) 

Vikten av förebilder är något som samtliga deltagare uttryckte. Det för att kunna utvecklas 

genom att ta efter bra sidor hos människor, vilket enligt deltagarna kommer bedömas av din 

omgivning beroende på vem du väljer att vara. Flera ansåg att många i deras område såg sina 

före detta förebilder från förorten som svikare, om dessa personer flyttade från området. Det 

menar Sernhede (2007) är ett bevis på att en stor del av identiteten skapas av det territoriellt 

stigmatiserade områdenas gemensamma utanförskap. Vilket han menar uttrycks genom att om 

en person inte längre väljer att bo i området, bryr hen sig inte om oss då personen ”har glömt 

sina rötter”. Nusher och Layla resonerade även kring att det finns en skillnad könsmässigt där 

de upplevde att tjejer hade enklare än killar att hålla sig borta från kriminalitet. Detta eftersom 

det var mer accepterat inom tjejgrupperna att ha förebilder som motiverar dig till att vara 

duktig i skolan, vilket de ansåg vara en skyddsfaktor från kriminalitet som ökar deras chanser 

i samhället. En bild som De los Reyes et al. (2002) bekräftar då de beskriver hur 

stigmatisering skiljer sig beroende av kön.  
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6. Diskussion 

6.1. Sammanfattning  
Denna uppsats avser att undersöka hur fyra unga kvinnor som bor i marginaliserade 

bostadsområden, som definieras av majoritetsbefolkningen som ”invandrare”, ser på sitt 

demokratiska inflytande samt hur det resonerar kring social rättvisa och social förändring. 

Genom metoden Photovoice har Bahar, Layla, Nusher och Tem beskrivit unika historier om 

hur de upplever deras demokratiska inflytande i Sverige. Samtalen har visat en rad 

återkommande mönster trots att samtalen utgått från deltagarnas personligt tagna bilder under 

temat ”vad som är viktigt för dig?”. De återkommande mönsterna som gått att urskilja har i 

hög utsträckning gått att koppla till befintlig forskning om territoriell stigmatisering (se bl.a. 

Sernhede, 1996 och Waquant, 2008). Arbetets resultat och analysdel är indelat i fyra olika 

teman för att belysa de olika perspektiv deltagarna upplever av sitt demokratiska inflytande. 

Dessa olika teman ska inte ses som fristående kategorier utan är framskrivna för att skapa 

tydlighet för läsaren då deltagarnas upplevelse av demokratiskt inflytande är en komplex 

sammanflätning av många faktorer. I samtalen med deltagarna har de beskrivit att de upplever 

att samhället inte lyssnar på dem i samma utsträckning som de gör på människor från 

majoritetsbefolkningen. Det bidrar till att flera av deltagare uttrycker att de behöver besitta 

kunskaper om sina demokratiska rättigheter för att få tillgång till det inflytande som 

majoritetsbefolkningen har. Några av deltagarna uttrycker att de generellt tycker det är svårt 

att ta plats i samhället på grund av att de diskrimineras för att de bor i förorten och på så vis 

tillhör ”de andra” som inte i lika hög utsträckning ses som ”svenskar”. Det är tankar som 

stöds av befintlig forskning som menar att majoritetsbefolkningen reproducerar dessa 

föreställningar men att det även görs bland människor som bor i marginaliserade områden 

(Sernhede, 2009). Deltagarna har i sina reflektioner visat en heterogen bild av sin förståelse 

av förorten där strukturer i samhället varit synliggjorda i olika grad. Några deltagare har 

anklagat en bristande vilja hos människor i deras område att integreras samtidigt som dessa 

människor varit kritiska över hur boende i deras bostadsområde blir stämplade av andra. En 

av deltagarna kunde tydligare koppla ihop den strukturella diskrimineringen med hur 

människor i förorten påverkades till att bli omotiverade. Att diskriminerande strukturer i 

samhället är svåra att se är en tydlig bekräftelse av forskning om ett skapande av ett ”vi och 

dom” och hur ”andrafiering” som påverkar deltagarnas roll i samhället (Fanon, 1997 och SOU 

2005:41). Enligt utredningen påverkas även individen av majoritetsbefolkningens tankar om 

individer i marginaliserade områden. Dessa tankemönster reproduceras på många olika sätt, 
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inte minst genom media, som deltagarna ansåg har en stor påverkan på hur andra människor 

uppfattar förorten. Den bild som media förmedlar tycker deltagarna i denna studie är felaktig. 

Den förvränger deras bostadsområde genom att fokuserar på nyheter om den ”farliga” 

förorten och sällan nämner de positiva aspekter som deltagarna upplever i sitt bostadsområde. 

Inte heller menar deltagarna att media synliggör att människor kommer ifrån förorten om de 

gör något bra utan enbart när det är något negativt. Studien visar även att deltagarna med hög 

sannolikhet själva påverkas av den bild media visar då de beskriver att andra förorter är 

”värre” och ”farligare”. Vilket återigen går att koppla till befintlig forskning om hur individer 

kommer att påverkas av samhällets rådande diskurser vilket media är en stor aktör att 

reproducera.  

 

6.2. Avslutande diskussion 
I denna studie har det inte bara varit viktigt att deltagarna får komma till tals utan även att de 

ska ha en möjlighet att bli lyssnade till. De var viktigt att fotoutställningen nådde ut till en 

publik utanför de akademiska väggarna. En publik som i sin vardag kan antas leva långt ifrån 

förortens marginalisering som fick ta del av deltagarnas berättelser. Det var extra roligt att en 

av deltagarna ville komma och visa upp sina bilder på invigningen. Det är därför viktigt att 

nämna att studien inte bara ligger till grund för denna uppsats samt en utställning utan även 

ytterligare en uppsats på kandidatnivå. 

 

Studien har avsett att i synnerhet belysa ett genusperspektiv som historiskt sätt väldigt ofta 

glömts bort i forskning i marginaliserade områden. Att lyssna till deltagarna som i olika 

skeden håller på att lämna tonåren på väg ut i vuxenlivet har givit studien en bild av fyra olika 

kvinnors tankar. Deltagarna har i de olika samtal studien grundar sig på inte nämnvärt berört 

deras könstillhörighets påverkan på deras upplevelse av demokratiska inflytande. Resultatet 

går enligt mig att tolka på två primära sätt: 1) Deltagarna påverkas inte av en genusaspekt i sin 

upplevelse av demokratiskt inflytande. 2) Deltagarna ser i lägre utsträckning genus som en 

relevant faktor för deras upplevelse av demokratiskt inflytande i jämförelse med t.ex. etnicitet, 

socioekonomisk status. Enligt forskning framgår att genus påverkar kvinnors möjlighet till 

delaktighet i samhället (se bl.a. Listerborn, 2007 & De los Reyes et al. 2002). Av den 

anledningen bör vi anta att genus är relevant för att kunna förstå deltagarnas upplevelse av 

demokratiskt inflytande. Vi måste enligt min bedömning i marginaliserade områden belysa 

unga kvinnors upplevelse av demokratiskt inflytande utifrån genus. Det eftersom forskningen 
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nästan uteslutande utgått från män i svenska förorten. Den forskning som gjorts gällande 

kvinnor har i hög grad varit generell då den utgått från föreställningar om en homogen 

kvinnogrupp där vita kvinnor varit normen (ibid).  Detta gör enligt författarna att vi har missat 

väsentlig kunskap hur kvinnor i förorten påverkas av samhällets föreställningar. Det är viktigt 

i förståelsen av att många kvinnor som bor i förorten integreras mer till majoritetsamhället där 

de möts med intresse och nyfikenhet, dock innehållande förtryck i form av bland annat: 

exotifering och objektifiering. Diskrimineringen av kvinnor och män från förorten kan helt 

enkelt se väldigt olika ut även om det bygger på samma stigma.  

Det är samtidigt inte nog viktigt att belysa den heterogenitet deltagarna i denna studie visar. 

Det är problematiskt eftersom vetenskap som denna uppsats och många andra studier om 

marginaliserade områden, automatiskt homogeniserar gruppen de avser undersöka. Det är 

därför viktigt att understryka att de fyra deltagarnas berättelser de valt att dela i studien 

representerar först och främst deltagarna själva. Ibland kan diskussioner likt den som ovan få 

oss att tänka att alla kvinnors upplevelse av demokratiskt inflytande är homogent i förorten. 

Det är väldigt viktigt att förstå att så inte är fallet. I denna studie har jag försökt synligöra 

några av de strukturer som påverkar unga kvinnor i förorten med ambitionen att ge plats åt de 

fyra individernas tankar och funderingar. Det är genom deltagarnas perspektiv som en 

kunskapsbas skapats för att senare kunnat kopplas till de teorier som jag valt att redogöra för i 

uppsatsen. Tillsammans kan dessa redogörelser bidra till en fördjupad diskussion kring unga 

kvinnors bristande upplevelse av demokratiskt inflytande i marginaliserade områden och till 

ökad kunskap och förståelse inom professionen i socialt arbete om vad territoriell 

stigmatisering innebär för vissa individer i samhället. Det kan förhoppningsvis hjälpa socialt 

arbete som profession att på ett bättre sätt tillgodose unga kvinnor från förortens möjlighet till 

sociala rättvisa. I ett större perspektiv kan resultatet av denna studie förhoppningsvis ge nya 

infallsvinklar för den politiska diskussionen där det idag enligt min mening i allt för låg 

utsträckning talas om människors specifika förutsättningar i marginaliserade områden. Det för 

att på sikt kunna uppnå en social förändring där alla människors röst är lyssnad till. För att nå 

dit måste kvinnor i marginaliserade områden i lika hög utsträckning som andra grupper vara 

representerade i de politiska rummen.  

 

Photovoice som metod innebär att deltagarnas berättelser blir en central roll i studien. Det 

medför både negativa och positiva konsekvenser. Att studien baseras på ett fåtal samtal där 

kunskapen samlas in gör att deltagarnas situation vid dessa tillfällen är avgörande för studien. 

Dock väger fördelarna tyngre då målet med en kvalitativ studie är att skildra människors 
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subjektiva sanningar och därigenom försöka förstå hur den mångfacetterade upplevelsen av 

att vara ung kvinna i ett marginaliserat bostadsområde påverkar din upplevelse av 

demokratiskt inflytande. De berättelser som studien grundar sig på har i stor utsträckning gått 

att koppla till teorier om territoriell stigmatisering. Det möjliggör att resultatet till en viss del 

går att generalisera då den stöds av tidigare forskning. Det är också viktigt att belysa att de 

berättelser deltagarna berättat och som studien bygger på har påverkats av deltagarnas känsla i 

mötena med mig och de tre andra samtalsledarna. För att på ett bättre sätt kunna hantera det 

har vi med den andra samtalsledaren innan intervjuerna diskuterat vilka aspekter som vi tror 

kommer påverka deltagarnas känsla under mötena. Vi diskuterade mycket kring hur två av 

deltagarna upplevde att prata med två män under de individuella intervjuerna och hur det kan 

ha påverkat studien. Det är därför av relevans att nämna att vi fyra som varit forskare i denna 

studie har olika bakgrund. Mina tre kollegor har växt upp i utkanten av större städer med 

annan etnisk bakgrund, varav en i området där studien genomförts. Vi hade en ojämn 

könsfördelning då vi var en kvinna och tre män. Studiens trovärdighet baseras även på de 

diskussioner vi som forskare haft med varandra där olika förförståelse kunnat vidga 

betydelsen av de berättelser deltagarna delat.         

 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma min egen position som vit ”svensk” ”man” i denna 

studie. Under arbetets gång har en ständig kamp med rättfärdigandet av att skriva denna 

uppsats funnits. Det då det finns en tydlig motsägelse att ge unga kvinnor från förorten en 

chans att komma till tals och att jag som vit man uppväxt långt från förortens marginalisering 

tar mig rätten att beskriva och tolka deras berättelser. Den känslan har fått mig att tveka och 

reflektera kring de många relevanta perspektiv och nyanser av deltagarnas skildringar jag 

aldrig kommer att kunna förstå fullt ut. Jag har dock valt att skriva och publicera denna 

uppsats med en förhoppning om att kunna bidra med kunskap som kan leda till förändring. 
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Bilaga 1 

Kontrakt Photovoice 

 

Syftet med projektet är att undersöka livsvillkoren för unga vuxna från Fittja. Det 
kommer att genomföras med metoden Photovoice vilket här går ut på att ni som 
deltar ska få gå på en fotokurs för att sedan fotografera det som är viktigt i era liv. Ni 
som deltar kommer sedan få reflektera kring era fotografier ensamma tillsammans 
med två samtalsledare. Sedan kommer ni diskutera i grupper kring de teman som 
kommit fram, därefter ska vi tillsammans komma överens om hur ni med hjälp av 
bilderna kan göra era röster hörda. 
 

Era rättigheter i projektet 
Alla som deltar i fotoprojektet skall få ta del av syftet med projektet. Allt deltagande är 
frivilligt och du väljer själv om du inte längre vill vara med. Alla bilder du tar är dina 
bilder. Fotoprojektet kommer att använda sig av de reflektioner ni har kring era bilder 
i forskning. Information om er kommer att skyddas med sekretess vilket innebär att 
era namn och uppgifter aldrig kommer att användas och synas. Det är därför viktigt 
att det vi pratar om i projektet stannar mellan oss. Bilderna och era reflektioner 
kommer inte användas utanför detta fotoprojekt och tillhörande forskning. Du har rätt 
att när som helst bestämma om dina bilder och reflektioner får användas i projektet. 
 

Alla deltagare i projektet kommer att få ta del av slutresultatet. 
 

Ert ansvar i projektet 
Att vara ödmjuk mot övriga deltagare så att alla kan känna sig trygga i fotoprojektet. 
Det gör vi genom att visa respekt för varandras åsikter och integritet. Allas tankar och 
reflektioner är lika mycket värda. De vi pratar om stannar mellan oss. 

 

 

 

 

 

____________________        ____________________       ____________________ 
 Ort/ Datum                            Deltagarens underskrift           Deltagarens signatur         
 

 

                                               ____________________         ____________________ 
                             Photovoice underskrift            Photovoice signatur 
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Schema 

 
Workshop 1 
Genomgång av projektet samt kontraktsskrivning. 
 

Workshop 2 
Utbildning i kamerahantering med Ricard. Göra deltagarna redo att ge sig ut och påbörja 

fotouppdraget. Inför fotouppdraget får ni skriva upp er på ett schema för vilka två 
dagar ni ska ha kameran, så fundera över när det passar er att ha kameran. 
 

Workshop 3 
Individuell presentation av bilder som bokas in när ni lämnar tillbaka kameran. Varje 
deltagare väljer ut 25 bilder i en individuell intervju med deltagarna reflekterar de fram ett 
urval av fem bilder som bäst illustrerar deras upplevelser av vad som är viktigast för 
dem. 
 

Workshop 4   

Gruppdiskussion och strategier för handling. Datum bestäms när workshop 3 är avslutad. 
 

Workshop 5 
Ricard presenterar egna projekt och fotografer som inspirerar honom. Vi diskuterar 
tillsammans fram olika alternativ för vad vi kan göra med bilderna. 
 

 

 

 

Med Vänliga hälsningar Photovoice projektet 
 


