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Abstrakt	  
 
Titel: ”I grunden handlar det ju om ett utanförskap” 
Författare: Renée Lafata 
Nyckelord: Socialt arbete, utanförskap, segregation, ungdomar, myndigheter och 
tillitsbrist  
 
Syftet med studien är att utifrån professionellas erfarenheter av att arbeta med 
ungdomar som har förlorat tilliten för svenska myndigheter öka förståelsen för de 
ungas situation samt för möjligheten att öka de ungas tillit genom sociala projekt som 
exempelvis människan bakom uniformen. 
     Denna studie är en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer. 
Valet av den kvalitativa utgångspunkten kommer ur den humanistiska 
tolkningsmetoden hermeneutiken, detta för att förstå och analysera djupare i 
ungdomarnas tankar och känslor.  
    Studiens resultat, utifrån intervjuer med de professionella på området handlar om 
det sociala problemet utanförskap. De professionella beskriver hur 
utanförskapsproblematiken, diskriminering och boendesituationer ligger bakom den 
förlorade tilliten för svenska myndigheter bland ungdomar i dessa områden. Vidare 
talar de professionella om de levnadsförhållanden som många ungdomar lever under 
och hur det påverkar de unga. De professionella beskriver hur den mentala 
självkänslan är låg och hur detta hänger ihop med medvetenheten om sig själv som 
invånare i en förort. Det saknas kunskap kring många faktorer och missuppfattade 
föreställningar är ett ömsesidigt problem både vad det gäller ungas förtroende för 
myndigheter men också vad det gäller myndigheters förtroende för de unga.  
    Studien analyseras med hjälp av vetenskapliga teorier där social 
inklusion/exklusion tillsammans med stigmatiseringsteorin utgör en central förståelse 
kring uppkomster av det sociala problemet utanförskap och förlorat förtroende för 
svenska myndigheter.  
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Abstract	  
 
Title: "Essentially it is about an exclusion" 
Author: Renee Lafata 
Keywords: Social work, exclusion, segregation, young people, authorities and lack 
confidence 
 
The aim of the study is that by the professional’s experience of working with young 
people who have lost confidence in the Swedish authorities increase the 
understanding of the situation of young people, and for the opportunity to increase 
young people´s trust through social projects, such as the person behind the uniform. 
      This study is a qualitative study based on semi-structured interviews. The choice 
of the qualitative point comes from the humanist method of interpretation 
hermeneutics in order to understand and analyse deeper in young people's thoughts 
and feelings. 
    Study findings based on interviews with professionals are about the social problem 
of alienation. The professionals describes how alienation issues, discrimination and 
accommodation situations underlays the lost confidence of the Swedish authorities of 
young people in these areas. The professionals are talking about different living 
conditions and how it affects young people. The professionals describe how mental 
self-esteem is low, and how this relates to the awareness of themselves as residents of 
the suburbs. There is a lack of knowledge about many factors and distorted beliefs are 
a mutual problem both in terms of young people's confidence in the authorities but 
also what the authorities' confidence on the young. 
     The study analyzed using theories where social inclusion/exclusion with stigma 
theory is a central understanding of the origins of the social problem of alienation and 
loss of confidence in the Swedish authorities. 
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1.	  Inledning	  
 
”I stället för att sova i nationalförsamlingen borde ni lyssna på oss, vi är det unga 
Frankrikes röst, vi ska knulla La France tills hon älskar oss, upploppen slutar inte 
förrän ni fattar att vi är fransmän och att vi är här för att stanna”  
 
Citatet ovan är hämtat ur en låt text skrivet av en fransk rap grupp, Son Tres. Låten är 
direkt skriven till de ledande politikerna i Frankrike. Bakgrunden till texten kommer 
ifrån de sammandrabbningar som skedde i en del av Frankrikes storstäder under 
mitten av 1990-talet. Upplopp, där unga män utförde vandalisering och bilbränder 
spred sig snabbt som en våg över Frankrikes förorter som svar på polisens insatser 
och agerande (Sernhede, 2006).  
    Tumulten, menar Sernhede (2006) professor i socialt arbete, kan ses som ett svar på 
den aggression de unga männen i Frankrike kände. En aggression att ständigt bli 
orättvist behandlade, känslan av att varje dag påminnas om stämpeln som andra 
klassens medborgare, invandare eller hotfulla unga män.   
    Bilbränder, gatstenar och glassplitter skriver dagens nyheter, är händelser som idag 
också chockerar Sverige 2013, tumulten i Husby sprider sig i svenska förorter, 
någonting som också skedde under hösten 2009. Upplopp, som kan liknas vid  det 
som skedde i Frankrike. Länge hade det spritts en vidsträckt kritiskt och ibland även 
hatisk attityd mot polis och svenska myndigheter. Bilbränder, vandalisering och 
stenkastning mot polis och räddningstjänst spred sig som en våg över flera av 
Göteborgs Förorter. Precis som i Frankrike beskriver Sernhede (2006) finns likheter 
kring det tumult som också inträffade i Sverige. Det uppstod Ilska och raseri bland 
unga män i dessa områden. Ilskan menar Sernhede (2006) hör ihop med det 
utanförskap och den ständiga påminnelsen att på ett eller annat sätt stå utanför 
samhället.  
    Från ett reportage i Sveriges Radios studio 1 på SVT från 2005 om Göteborgs 
Stads projekt ”Bo i Göteborg” beskrevs stadsdelen Bergsjön som en invandrartät 
förort i Göteborg. Staden hade planer på att bygga och planera om strukturen i 
området. Vad som då sades var att Bergsjön som stadsdel var utgångspunkt för 
sociala problem. Men vad menade man egentligen? Att invandrarna som majoritet i 
området legat till grund för de sociala och kulturella problemen? ständigt pågår en 
problematisering av förorten och invånarna där, som därefter skapar negativ och 
felaktig förställning av människor med annan etnisk bakgrund. Det sociala arbetets 
utmaningar är att motverka utanförskap och segregation, ett sätt är genom sociala 
ungdomsprojekt. 
    I samband med stenkastning och bilbränder blev många ungdomar i området Östra 
Göteborg trötta på den svaga kommunikationen som rådde mellan ungdomar och 
polis, tillsammans med fritidspersonal från Radar 72, en fritidsgård i Kortedala 
uppstod samtal vars syfte var att motverka denna destruktiva attityd och inställning 
till polisens arbete. Med problematiken i bagaget startades projektet Människan 
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bakom uniformen, MBU, som går ut på att ungdomar under ett antal månader får 
chans att lära känna människa bakom uniformen och de som jobbar inom polis- och 
räddningstjänst får lära känna ungdomen. MBU arbetar med att förändra attityder vad 
det gäller ungdomars syn på svenska myndigheter. Genom att samverka och att få lära 
känna de uniformsbärande vuxna får ungdomarna en chans att förändra sina 
uppfattningar. Samverkan är ett sätt att hjälpa och lära av varandra (goteborg/mbu).  
De professionella kring verksamheten MBU besitter en enorm erfarenhet som är 
viktig att ta vara på när det gäller ungdomars attityder, inställning och förtroende för 
svenska myndigheter, därför vill jag, med utgångspunkt kring de professionellas 
erfarenheter utveckla en förståelse för hur de ser problem samt om de professionella 
anser att det går att överbygga motsättningarna och förändra de ungas attityder genom 
projekt som MBU. 
 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  	  
Syftet med studien är att utifrån professionellas erfarenheter av att arbeta med 
ungdomar som har förlorat tilliten för svenska myndigheter öka förståelsen för de 
ungas situation samt för möjligheten att öka de ungas tillit genom sociala projekt som 
exempelvis Människan bakom uniformen? 
 
Mina frågeställningar är följande 

• Hur beskriver de professionella vad som ligger bakom att ungdomar förlorar 
tilliten för myndigheter? 

• Hur beskriver de professionella de levnadsförhållanden de unga lever under?  
• Hur beskriver de professionella möjligheterna att arbeta för att öka tilliten för 

myndigheter bland unga? 
• Beskriver de professionella att verksamheten Människan bakom uniformen är 

en möjlig metod för att öka de ungas tillit? 

1.2	  Avgränsning	  
Studien utgår från intervjuer med professionella på området socialt arbete samt med 
två poliser i förortsområden utanför Göteborg. En av respondenterna arbetar i 
stadsdelen Angered som gränsar till stadsdelen Östra Göteborg där resten av 
respondenterna arbetar. Två poliser och tre socialarbetare kommer att intervjuas. 
Anledningen till att jag valde att intervjua polisen har att göra med deras anknytning 
till verksamheten Människan bakom uniformen, som i nästkommande kapitel kommer 
att presenteras. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer 
kommer att utföras.  

1.3	  Förförståelse	  	  
Min förförståelse kring detta ämnesområde har till mycket stor del formats av mitt 
arbete med ungdomar i Östra Göteborg. Genom mitt arbete som ledare på ett av 
Göteborgs ungdoms hus har tankar kring ungas samhällsbild skapat dels inspiration 
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till att veta mer men framförallt en nyfikenhet som grundar sig i att ta reda på fakta 
och faktorer som orsakar denna bild av svenska myndigheter.  
    Mitt projektarbete handlade även den om denna problematik, därför kan jag också 
redan nu kalla det för ett problem. Klart och tydligt framkom genom 
semistrukturerade intervjuer att tilliten inte fanns där, intervjuer med fyra unga män 
på fritidsgården Radar 72 gjorde denna bild ganska uppenbar för mig.  
Dessutom har inte bara tidigare studier  klargjort denna situation för mig. Jag hör ofta 
som ungdomsledare ungas ilska och aggression mot både socialtjänsten och polisen. 
Ord som grisar och horungar är bara två av flera ord som beskriver detta hat. Flera 
gånger hör jag unga yttra sig på detta sätt.  
    Egentligen, hur kommer detta sig? är detta bara ett sätt som ungdomar i grupp 
pratar på? Eller betyder dessa attityder egentligen någonting? Kanske är det ett rop på 
hjälp? Kanske är det ett sätt att prata och verka cool inför samlingen? Eller finns där 
någonting mer bakom, ett historiskt och generationsfört utanförskap? Ja, tankarna är 
många och det är med denna studie jag med hjälp av de professionellas erfarenheter 
och kunskaper vill öka förståelsen för ungdoms attityder samt bakomliggande faktorer 
för minskat förtroende för svenska myndigheter.  

2.	  Bakgrund	  
I denna del tas en kort presentation av Människan bakom uniformen upp. 
Beskrivningen handlar om uppkomsten av projektet och hur utbildningen ser ut. 
Presentationen av MBU ska medföra en ökad förståelse för vad MBU är och hur de 
professionella arbetar för att öka ungdomars kunskapsnivå. 

2.1	  Vad	  är	  Människan	  bakom	  uniformen?	  
Radar 72 är en av Ungdomssatsningens fritidsgårdar i Kortedala, Göteborg. 
Ungdomssatsningen bildades under år 2000 främst på grund av brandkatastrofen i 
Backa. Ungdomssatsningen var främst en satsning på de äldre ungdomarna i 
Göteborg, unga och vuxna skulle tillsammans utveckla ungas fritidsliv. Radar 72 
tillhör organisationsmässigt stadsdelsförvaltningen östra Göteborg under sektorn 
kultur och fritid.  
    Människan bakom uniformen och som man ofta förkortar MBU startades som ett 
projekt och har sedan expanderat till att bli en verksamhet, det har också spridit sig till 
flera stadsdelar och nu också till flera kommuner runt om i landet. Tanken med MBU 
är att motverka negativa stereotypa tankar genom att samverka. Genom ett samarbete 
och en mer utbredd kommunikation får ungdomar inte bara lära känna polisen utan 
också lära sig kunskaper som till exempel hur en polis tänker och varför polisen 
reagerar och arbetar så som dem gör. Iden till varför denna verksamhet uppkom var 
dels ur samtal mellan ungdomar och ungdomssatsningen som grundat sig i 
problematiken med bilbränder, stenkastning och olika former av våld mot 
myndigheter kring åren 2009-2010. Vad som framkom i samtalen med de unga var att 
det många gånger fanns en skillnad på hur de uniformsbärande vuxna var tänkt att 
bemöta de unga och hur de unga faktiskt blev bemötta av de uniformsbärande. 
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Misstron och tilliten för svenska myndigheter hade i verkligheten visat sig uppenbar 
och orsakerna till dessa motsättningar grundar sig i attityder gentemot 
myndighetsutövare hemifrån, fördomar, snedvridna och orealistiska förväntningar, 
grupptryck, informationsbrist samt olika former av medierapportering.  
    Konsekvenserna av detta blev till slut att det behövdes göra någonting åt 
problemen. Samtidigt behövdes förändringen komma ur de ungas syn och ur de ungas 
behov. Samtalen startades och vad som framkom då var att de unga helt enkelt ville 
träffas mer personligt och under trevliga former. Det bildades en liten grupp och de 
träffades under några tillfällen. Polisen och räddningstjänsten blev kontaktade och det 
är så som verksamheten sprider sin ide och sina mål.  
    MBU består av en utbildningsperiod för ungdomarna.De professionella som är 
inblandade i verksamheten är socialarbetare, polis, räddningstjänst och 
ambulanssjukvård .Tillsammans får varje ungdom en internutbildning och en chans 
att lära sig. Denna kunskap och det diplom som kommer ur utbildningen är en god 
erfarenhet och kanske en senare referens för de ungdomar som i framtiden eventuellt 
skulle vilja bli  poliser eller brandmän. Det är frivilligt att vara med i MBU, är man 
med utförs olika praktiska moment tillsammans med de uniformsbärande yrkena. Den 
praktiska delen av MBU består av en utbildning som på kvällstid pågår under 10 
veckor. Under dessa 10 veckor leds ungdomarna av de ansvariga verksamheterna. 
Trygghet, värdering och samarbete är nyckelord som ska bidra till ökad förståelse från 
både ungdomarna och uniformsbärande. MBUs huvudsakliga mål är att ungdomar 
tillsammans med polis och bland annat räddningstjänst ska minska kriminaliteten och 
skapa  trygghet och respekt. Det handlar om att skapa förtroende parterna emellan. 
Med hjälp av MBU kan ungdomarna själva skaffa sig en uppfattning om hur polisen 
arbetar. Verksamheten har fungerat och fungerar fortfarande med hjälp av mun mot 
mun metoden och ringar på vattnet (goteborg.se/MBU). 
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3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Det sociala arbetet är tvärvetenskapligt och utgår ofta ifrån teorier hämtade från 
närliggande discipliner. De teoretiska utgångspunkterna i denna del hämtas från både 
sociologiska och socialpsykologiska teorier. Bakgrunden till detta är att skapa 
förståelse för hur de professionella inom det sociala arbetet förklarar de ungas 
situation. Meningen är alltså att tjänstemännen genom sina erfarenheter och med en 
bakgrund ifrån sociologiska teorier förklarar hur de uppfattar samhället och 
samhällsstrukturer. 

3.1	  Samhällets	  sociala	  konstruktioner	  
Socialkonstruktivism är en vetenskaplig teori med rötter ifrån fenomenologiska 
infallsvinklar. Författarna Peter Bergers och Thomas Luckman (1966) amerikanska 
sociologer beskrev några av de mest betydelsefulla infallsvinklarna i boken The social 
Construction of reality. Denna bok blev sedan utgångspunkt för en teori om att det 
sociala livet utifrån att vårt samhälle i grund och botten är en social konstruktion. För 
att försöka beskriva detta på ett mer ingående sätt beskrivs människors subjektiva 
(personliga) integritet som det väsentliga för att förstå hur samhället konstrueras. 
Människors ”sunda förnuft” är betydelsefullt när det handlar om vilka förhållande 
människor spelar i samhället (Berger och Luckman, 1966). Berger och Luckman 
(1966) förnekar inte heller att samhället också har en objektiv vinkel, alltså att 
människor inte rår för innebörden och kunskapen.  
    Denna teori bygger alltså på att hela samhället är konstruerat och det är vad som är 
det sociala livets grund. Med hjälp av människors dagliga möten, ansikte mot ansikte 
formas människor och man påverkas av varandra. I mötet med den andra används 
vissa typifieringsscheman för att försöka förstå varandra. Dessa scheman menar 
Berger och Luckman (1966) är mer eller mindre påtagliga ifall en person är avlägsen 
då skapas konsekvenser av att personen skapar typifieringar som till exempel 
invandrare eller byråkrat. Summeringen av detta blir alltså att samhällets alla 
objektiva verkligenhet är en konstruktion av människors alla möten (Berger och 
Luckman, 1966). 
    Språket anses från början vara en konstruktion där vårt sätt att prata fungerar som 
ett redskap för oss för  att förstå samhällskonstruktionen, detta redskap kan ses som en 
hjälp för oss att ta oss fram i samhället, ett redskap i att förstå saker och ting (Berger 
och Luckman, 1966). När dessa handlingar, (med hjälp av redskapet, vårt sätt att tala) 
gång på gång upprepas skapas inte längre enskilda handlingar utan istället blir 
handlingarna ingående i ett mönster som blir vanor (Berger och Luckman, 1966).  

3.2	  Stigmatisering	  den	  avvikandes	  roll	  
Redan under den Grekiska antiken beskriver Goffman (1963) formades någonting 
som än idag är evident för beskrivningen av någonting avvikande, nämligen 
begreppet stigma. Under antiken användes detta begrepp för att påvisa avvikande 
genom kroppsliga tecken, vars syfte var att tydliggöra sällsynthet, ovanlighet, 
avvikelse eller nervärderande i en individs moraliska integritet. Historiskt har 
begreppet stigma dessutom används fysiskt då man påvisade ett stigma genom tecken 
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på kroppen, det kunde till exempel handla om att bli tilldelad ett skärsår eller bli 
brännmärkt. Detta fysiska stigma var ett sätt att särskilja människor som på ett visuellt 
sätt var annorlunda. Det kunde bland annat handla om att slavar, brottslingar eller 
förrädare fick diverse olika utmärkelser på kroppen därför att man under denna tid 
skulle undvika och ta avstånd, speciellt på offentliga platser.  
    Idag används begreppet stigma delvis i betydelse som sammankopplas med tidigare 
ursprung om kroppsliga tecken.  
Vidare definieras av Goffman (1963) vissa allmänna antaganden och definitioner av 
stigmatisering varav ett första handlar om samhällets egenskaper. Inom varje samhälle 
finns olika originella karaktärsdrag som förstås sedvanliga och konstitutiva för 
medlemmar som också ingår i denna kategori. Vilka människor vi möter inom denna 
kategori avgörs av den sociala miljön vi lever i, vanligt är också att vi förväntar oss att 
möta en viss typ av människa som också ingår i denna kategori. Miljön formas av de 
spelregler som gäller för denna kategori vilket resulterar i möjligheten för oss att möta 
vissa människor som vi också förväntar oss möta. Mötet med den förväntade personen 
lägger vi ingen speciell eftertanke kring men om en främmande person närmar sig den 
sociala miljön betraktas dock personen direkt som en främling och det behöver inte ta 
lång tid innan man tilldelat personen en kategori eller till och med fasta egenskaper 
hos honom. Den första anblicken generaliserar hela personens sfär och sociala 
identitet (Goffman, 1963). 
    Goffman (1963) exemplifierar intrycken som formas av våra styrande 
förväntningar på en individ och hur dessa intryck inte är rättvisa. 
Distinktheten i detta typiska antagande blir uppenbar, med tanke på vare sig 
individerna lever upp till de föreställningar vi hela tiden trodde en individ borde vara.  
När en individ befinner sig i utomstående och utsatt situation i gemenskap med andra 
människors naturliga omgivning framgår det klart och tydligt att personen har en 
avvikande roll eftersom individen besitter någon annorlunda egenskap betraktas han 
också som olik de andra människorna i den miljön. Om individen dessutom innehar 
en mindre önskad egenskap reduceras han som människa till att bli oönskad och 
dessutom utstött. Detta är vad Goffman definierar som ett stigma.  
Stigmatisering används alltså som en beteckning för någonting som är oerhört 
diskrediterande, det är en påhittad tanke mellan den avvikande och den faktiska 
identiteten.  
    Goffman (1963) beskriver tre typer av stigma som urskiljer varandra. Det första 
handlar om rent fysiska skillnader så som kroppsliga abnormiteter. Det andra stigmat 
handlar om olika karaktärsdrag vilka uppfattas som viljesvaghet, lömska 
trosföreställningar och så vidare. Ett tredje stigma menar Goffman handlar om 
stambetingande stigman så som etnicitet, religion eller nation.  
De tre stigman har en gemensam nämnare nämligen Goffmans definition:  
 

En individ som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, 
har ett drag, en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem 
av oss som möter honom att vända sig bort från honom och bortse från de 
anspråk på gemenskap med oss som hans övriga egenskaper i och för sig kunde 
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ha motiverat. Han besitter ett stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från 
våra förväntningar (Goffman, 1963 s:12). 

 
Vad det dessutom talas ofta om är den territoriella stigmatiseringen och vad som på 
engelska brukar definieras neignourhoods of exile. Det handlar framförallt om  olika 
bostads områdens uteslutning från samhället, ett ställe att bo på för dem som inte 
riktigt passar in i ”det riktiga samhället”, ett ”förlorarområde” där de som inte riktigt 
önskas bor i. Territoriell stigmatisering pågår framförallt i olika områden i USA och 
har kommit att bli en del av den sociala rangordningen där. USA som i flera 
århundraden tampats med problematiken kring rasism och de svartas kamp har på ett 
bortglömt sätt inte ifrågasatt den sociala ordningen, detta faktum har istället blivit en 
del av vardagen och någonting som man helt enkelt ser som en del av samhället.  
Även om problematiken med det stigmatiserade territoriet är mer påtagligt i USA 
förekommer även detta i Europa och Sverige. Sernhede (2007) beskriver inte gettot 
som en självklar aspekt av sakernas tillstånd i Europa utan menar att befintligheten av 
dessa typer av stigmatiserade bostadsområden som socialt utesluter vissa människor 
inte är en del av den norm och tradition där alla människors lika värde jämställs.  
Sernhede (2007) beskriver också att detta utanförskap inte är någonting som 
människor som befinner sig situationer om exkludering kommer att finna sig i. 
Invånarna i dessa stigmatiserade områden är mycket väl medvetna om hur situationen 
ser ut idag och det är mycket vanligt att unga, framförallt unga med annan etnisk 
bakgrund inte tänker finna sig i stämpeln som ett samhällets andra klass.  
Vad det diskuteras kring gällande denna problematik är hur gruppers sociala klyvning 
blir påtaglig i dessa områden, grunderna till detta är att den interpersonella 
solidariteten och tilliten minskas. Ett mycket vanligt förkommande svar på 
stigmatisering är hur människor betonar sin moraliska status och tyr sig till denna 
nedvärderande diskurs som också fördömer dem. Det är inte ovanligt att 
stigmatisering, att vara utpekad som samhällets andra bidrar till ett ökat behov av att 
hävda sitt område men också försvara sin egen identitet. Vanligt förkommande är 
också att unga medvetet lever upp till bilden som framställs av dem för att kunna 
återta den respekt och auktoritet som tagits ifrån dem (Sernhede, 2007). 

3.3	  Från	  integration	  till	  inklusion/exklusion	  
Samhällsforskaren Jönhill (2012) resonerar kring den sociala integrationen och om 
den ens är möjlig? Under senare år har det blivit allt mer modernt att argumentera 
kring det paradigmskifte som råder inom samhällsforskningen, nämligen idéer kring 
tidigare dominerande tankar om integration till idéer kring inklusion och exklusion. 
Vad som menas med dessa två begrepp är att vi alla ständigt ingår i samhället men på 
ett eller annat sätt samtidigt är inkluderade eller exkluderade.  
    Begreppet integration har i det moderna samhället varit ett nyckelord och kan 
liknas vid ett symboliskt begrepp som onekligen är av betydelse för samhället. Tankar 
kring att människor måste eller behöver vara integrerade i hela samhället, på alla plan 
har tidigare vart vägledande dels på grund utav att vi antagit att detta behöver vara 
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verklighet eller sanning för att vi som människor ska kunna uthärda och leva i 
harmoni dels också för att samhället som funktion ska fungera (Jönhill, 2012). 
Integration som betydelsefullt begrepp anses vara av kommunikativ karaktär och har i 
vårt moderna samhälle haft stort genomslag och stabiliserats i offentligheten. 
Dessvärre finns allt fler indikationer på att social integration under de senare åren fört 
med sig problematiska aspekter. I och med vår globala kommunikation menar Jönhill 
(2012) är social integration diskutabel då vårt samhälle innefattar människor som 
ständigt ingår i olika grupper, organisationer och nätverk. Detta globala 
kontaktnätverk som ständigt pågår gör det påtagligt för människor med skilda normer, 
skilda kulturer eller digniteter att snarare än att hålla samman samhället göra det mer 
påtagligt till konflikter mellan människor (Jönhill, 2012). 
    I tidigare samhälle fanns indikationer på att integration som en klassisk förställning 
kring samhället som helhet var rimligt. Religionen erbjöd samhället ett sätt att se på 
integration och ett sätt för människor att kopplas samman. Det fanns också fler 
antydningar kring tidigare integration en av dessa var teorier kring den biologiska 
upptäckten kring organismen, man menade att ökad särskiljning leder till ökande 
beroende mellan de särskilda delarna och därmed till ökad integration. Men eftersom 
delningen av samhället visat sig påtagligt för social differentiering och en splittring av 
samhället som helhet trots det ökande beroendet mellan delarna beskrevs denna tes 
om social integration också viktigt när det gäller den normgivande integrationen. 
Denna normativa integration kom att bli en nödvändig och inflytelserik teori inom 
samhällsvetenskapen till dess att vårt moderna globala samhälle tar fart. Teorin är inte 
längre hållbar i och med vårt mångkulturella samhälle. Idag har vi fler än en aspekt att 
ta hänsyn till, globaliseringen som medför synvinklar ur fler perspektiv hålls inte 
längre samman på grund av skapandet av integration inte på grund av de tidigare 
tankar som fanns kring social differentiering och social integration. Idag pratas det 
istället om att teorier kring social integration i allt för hög utsträckning skapar 
konflikter och problematik istället för så som vi vill se vårt samhälle. Problematiken 
kring begreppet integration har alltså under senare tid granskats av kritiker som menar 
att samhället snarare skulle hållas samman med hjälp av desintegration (Jönhill, 
2012). 
    Luhmann (1997) menar att samhällets delar det vill säga individer eller 
organisationer aldrig är perfekta. Han menar att människor alltid varit och kommer att 
vara formade kring problematik och konflikter. Det finns inga människor eller 
organisationer som saknar ömsesidiga förståelser, konflikter går menar Luhmann inte 
att undgå utan det är en ständigt aktuell samhällsutveckling och också en del av 
samhället som helhet.  
Jönhill tar upp ett perspektiv som kan användas som utgångspunkt och som typisk 
målsättning vad det gäller kommunikationen i samhället. Det handlar om principen 
kring cirkularitet, det vill säga att alltid utgå från en själv och hur man själv är 
moraliskt och etiskt rätt. Samhället och alla dess brister hålls i själva verket samman 
genom goda kommunikationer och nätverk som styrker gruppen självmant.  
Samhällsförändringen och den empiriska samhällsforskningen har sedan lång tid 
tillbaka fokuserats på att hitta de effekter av `dålig` integration men det står 
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fortfarande oklart i vilka bristande effekter inkludering och integration har för vårt 
moderna mångkulturella samhälle. Vidare pratas det ofta om begreppet välfärd som 
ett ord om mätningar kring människor och grupper i samhället. Begreppet integration 
anses vara en självklarhet och ett begrepp som för oss tas för givet.  
Exklusion som nytt begrepp kan delvis liknas med begrepp som fattigdom eller 
marginalisering men i och med detta paradigmskifte kan vi ta utgångspunkt i 
inklusion och exklusion. Denna nya vetenskapliga teoriansats kräver därmed ett 
antagande kring skillnaden och effektiviteten av begreppen. Det viktiga här är alltså 
inte själva begreppet utan istället betydelsen, det skall alltså göras en skillnad i 
samhället (Luhmann, 1997 i Jönhill, 2012).  

3.4	  Från	  marginalisering	  till	  social	  exklusion	  
Det är svårt att sätta en enda enkel prägel på vad marginalisering egentligen är och 
hur vi som samhällsforskare ska använda begreppet. Jönhill (2012) definierar 
marginaliserad som 
  

”ett socialt tillstånd där den marginaliserade befinner sig i ytterkanten av det 
som är normalt eller vanligt i ett givet samhälle” (Jönhill, 2012 s: 47). 

 
Beroende på vilken typ av studie används begreppet på olika sätt. Det kan till exempel 
handla om hur marginaliseringen ser ut på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden 
med mera.  
    Flera forskare har tidigare försökt att definiera begreppet marginalisering och två 
danska sociologer Jörgen Elm Larsen och Nils Mortensen (2009) beskriver den 
definierade tankeenheten vid att marginalisering varken kan betecknas som ett 
uppenbart eller absolut socialt underverk. Om definitionen av marginalisering 
dessutom ska kunna klargöras behöver vi också ha i åtanke att marginalisering kräver 
en betraktares uppmärksamhet och det perspektiv på marginalisering som denna 
föreskriver. Vidare beskrivs också att vi genom inkludering och exkludering kan 
beskriva begreppet marginalisering. Det behöver inte heller vara som så att 
marginalisering är negativ. Skulle vi till exempel titta på en individ som i många år 
stängts ute ifrån arbetsmarknaden men som genom utbildning eller nya sociala 
nätverk på ett eller annat sätt arbetat sig tillbaka till arbetslivet bör den positiva 
marginaliserings process förenas och riktas mot inkludering.  
Vilka är då de främsta skillnader mellan begreppen marginalisering och begreppen 
inklusion och exklusion och hur kan vi på ett hjälpbart sätt konkretisera och precisera 
teorin.  
   Jönhill (2012) beskriver marginaliseringen som en förklaring av de tillgångar på 
materiella anlag som ide av en definition, han tar också upp begreppet som en relation 
till den makt som råder mellan människor i samhället medan inklusion och exklusion 
istället kan beskrivs som en utgångspunkt av kommunikation. 
Att relatera begreppet marginalisering till begreppet makt är ett vanligt antagande, det 
är också vanligt att vi idag förknippar social exklusion med fördelen till makt. 
Fattigdom kan sammankopplas i detta sammanhang och historiskt sätt är detta 
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ingenting nytt. Maktlöshet är och förblir en reflektion av fattigdom och genom att 
betona detta med marginaliserings perspektiv sammanförs detta i tidigare grundade 
samhällsteorier kring makt och maktlöshet. Genom precisering av maktlöshet som 
grundantagande kring människors få eller begränsade förutsättningar samt inflytande 
över sina egna situationer och beslut blir individers egna beslut om tillgångar 
ifrågasatta. Besluten menar Jönhill beskriver sedan vikten av kommunikationen. 
Dessa beslut har blivit mer substantiella när det handlar om sociala system som 
därigenom baseras på kommunikation. En individs materiella tillgångar är också på 
basis av kommunikation. När det handlar om ett samhälles fördelning och utdelning 
av resurser behövs konkreta chanser för oss att delta och påverka kommunikationen i 
samhället. Konklusionen av detta blir i sin tur att resurserna fördelas vad det gäller 
politisk makt eller till exempel våra ekonomiska resurser.  
Inklusion och exklusion menar Jönhill handlar i sin tur om att antingen vara delaktig  
Beskrivningen av inklusion och exklusion menar Jönhill kan inte göras ifall inte de 
båda sidorna tas med, till skillnad från marginaliserings begrepp.  
Jönhill beskriver begreppen som följande:  
  

”Inklusion och exklusion är en ständigt pågående, oavslutad process för den 
enskilde.” (Jönhill, 2012 s.50). 

 
Poängen med tidigare beskrivning är alltså att vi som individer i ett samhälle aldrig 
riktigt kan vara säkra på att vara helt inkluderade eller motsatsvis exkluderade. 
Beroende på en rad olika förutsättningar och slumpmässig het riskerar vi att hamna 
utanför eller innanför samhällets normer. Det skulle till exempel kunna vara som 
sådant att vi på grund av ej fullgjord utbildning tappat kompetens för lyckas få det 
drömjobb vi alltid suktat efter. Eller så skulle vi kanske riskera att förlora vårt arbete 
på grund av andra bakgrunder som vi inte kan styra över. Att bli exkluderad ur ett 
socialt nätverk är alltså en motsvarighet till ovanstående och oavsett vem man är eller 
vart man kommer ifrån behöver olika personer med olika förutsättningar genomgå 
processer som antingen leder till inklusion eller exklusion.  
Avslutningsvis betonas vikten av att använda sig av två variabler, det vill säga från att 
ta sig ifrån ett ställe till ett annat, alltså att från att kanske ha vart utanför till att istället 
bli inkluderad i samhället. Vikten av att känna att vi som individer ”klarade” oss från 
ena sidan till den andra är oerhört innebördsrik i denna mening. Detta sätt att se på 
vårt moderna samhälle karakteriseras med hjälp av dessa variabler och det är vidare 
ett viktigt redskap som teoriansats inom den moderna samhällsvetenskapen (Jönhill, 
2012).  
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4.	  Tidigare	  studier	  
Kommande kapitel beskriver vad som tidigare gjorts på ämnet. Kapitlet är en 
sammanställning av författares tidigare studier. Författare från bland annat socialt 
arbete och sociologi har sammanställds för att få en ökad förståelse för bakgrunder till 
problemen med ungdomars minskade förtroende för svenska myndigheter. 

4.1	  Ungdomsidentitet,	  kulturmöten	  och	  jaguppfattning	  	  
Vad är egentligen en ungdom? och hur definierar vi begreppet ungdomsidentitet? 
Sjögren (2010) beskriver kulturens roll i identitetens formande och beskriver 
ingående kring personbegreppet som en del i utvecklingen. Personbegreppet som 
utgår från att vi som individer och vår syn på oss själva i relation till omvärlden är det 
som utgör kärnan i personbegreppet. Sjögren (2010) menar att förståelsen kring 
personbegreppet hjälper oss för förståelsen kring kulturella skillnader. Genom att 
känna till spänningen mellan två motsatta grupper kan vi som individer utveckla oss 
som människor. Sjögren (2010) menar alltså att det krävs en motsatt enhet som kan 
spegla och visa på utveckling i relation med andra. Personbegreppet är en grundsten 
och antyder den internaliserade syn på jaget samt vilken betydelse denna har till 
bilden vi har av de andra. Denna syn motsvarar också grunden för en individs 
handlingsmöjligheter och känslor och ger uttryck för hur vi som individer handlar, 
skapar och väljer i livets olika skeenden. Sjögren (2010) menar att ifall vi får klart för 
oss vilket eller vilka personbegrepp andra människor har är det en utveckling bara 
isig, samtidigt hjälper det oss att ta ett steg närmare det som är annorlunda och 
därmed till ökad förståelse av andra människor (Sjögren, 2010). 
    Vidare beskriver Ahmadi (2010) jämförelsestatistiken vad det avser 
ungdomsbrottslighet. Att unga människor med utländsk bakgrund är något 
överrepresenterade i kriminalstatistiken menar Ahmadi har och göra med faktorer 
som främjar normalavvikelsen hos de unga som har en annan etnisk bakgrund. Dessa 
unga har i mycket högre utsträckning fler sociala problem att tacklas med i 
förhållande till vad de inhemska unga har. Ahmadi (2010) menar att det finns ett 
flertal faktorer som påverkar denna problematik, det handlar främst om en större och 
högre utsatthet för våld, fler hälsoproblem samt den svaga ställningen på 
arbetsmarknaden.  
    Ahmadi (2010) diskuterar överskjutande faktorer kring social avvikelse och menar 
att jaguppfattningen är en faktor som onekligen kan vara utgångspunkten till många 
av avvikande tolkningar och det som skiljer sig inom normen i samhället och därmed 
inte är acceptabla. Beroende på kultur utvecklas tolkningar för den sociala realiteten 
och beroende på kulturella aspekter utvecklar människor olika jaguppfattningar. 
Vidare bestäms våra gärningar och vårt förhållande till omgivningen till stor del av 
den perception vi har av oss själva. Vilket i sin tur betyder att vi förhåller oss 
annorlunda till andra människor ifall vi betraktar oss själva som självständiga och 
självförsörjande individer som ingår i samhället än om man betraktar sig själv som en 
integrerad del i en större enhet, det vill säga man är enbart en pusselbit i det stora 
spelet som anses vara samhället. Ahmadi (2010) menar att detta banar iväg för olika 
konsekvenser då dessa olika betraktelsesätt handlar om, i det förstnämnda fallet hur 
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man drar tydliga och skarpa gränser mellan olika människor samt att den personliga 
okränkbarheten bedöms vara en kombination mellan den egna kroppen, själsliv och 
känsloliv. Det synsätt som det andra exemplet tar upp är problematiken kring 
försvinnandet av det gränser som kombinerar individers privata kretsar och som 
bedöms som en förlängning av andra individer i samhället. Beroende på dessa två 
aspekter av jaguppfattningar bland människor i samhället beror synsätt på samhället 
som olika. Slutsatsen av detta blir att vi beroende på uppfattning utför och ger olika 
innebörd till en och samma handling vilket leder till olikhet och särskiljning bland 
människor i samhället (Ahmadi, 2010). 
    För att tydliggöra vad man brukar kalla grupper och gruppdynamik skriver 
Lalander och Johansson (2007) om att analysera dessa utifrån olika perspektiv. Ett av 
de vanligaste sätten att studera ungdomsgrupper är genom att vetenskapligt tolka och 
evaluera gruppens psykologi och dennes sociala konstruktion.  
    Tonvikten menar Lalander och Johansson (2007) är dels att förstå ungdomars olika 
symboler i vardagen. Hur ungdomar och ungdomsgrupper tillsammans skapar 
metaforer och stilar som ansträngningar i att förstå och klara av tillvaron i det 
samhälle de lever. För att tydliggöra vad som menas med stilar är förklaringen de 
utmärkelser i form av värden och ideal som uttrycks i media men också sådana ideal 
som är typiska för ungdomsverksamheter samt det som karakteriseras i relation till 
antingen vuxna eller barn. Såhär beskriver ungdomsforskaren Johan Fornäs 
ungdomen i samhället.  
 
”Ungdomskultur har och göra med alla ungdomars symboliska livsformsaspekter. 
Det finns likheter mellan olika ungdomars livsformer och stilar, beroende på vissa 
gemensamma erfarenheter, knutna till att vara ung (Fysiskt, psykiskt, socialt och 
kulturellt). Inte minst är könsmognaden, skolgången och mellanpositionen mellan 
barndomen och vuxenhet avgörande” (1989 s. 10 i Lalander och Johansson, 2007). 
 
Med ovanstående citat beskrivs olika ungdomars kulturmönster beroende av en rad 
olika aspekter. Dessa aspekter ger uttryck både i ungdomars handlingar och i 
massmedia och dessa delas helt beroende på att de just är unga. Genom att studera hur 
ungdomskulturer skapas och förs vidare kan man utveckla en förståelse för 
ungdomars liv och på det sätt förstå gruppkulturer i ett sammanhang där såväl 
förändringar i den allmänna ungdomskulturen samt i den specifika ungdomskulturen 
påverkar ungdomarna inte bara i gruppen utan också på ett individuellt plan.  

4.2	  Utanförskap	  och	  att	  aldrig	  kännas	  behövd	  
När människor från olika länder flyttar till Sverige följer även kulturen med. Lindskog 
och Deniz (2009) menar att värderingar, normer och synsätt blir en del av den nya 
platsen. Oavsett om vi är nyinflyttade eller om vi har bott i Sverige en längre tid 
måste vi förhålla oss till den nya situationen. Dessa kulturmöten kan i olika fall leda 
till olikheter och konflikter. I många fall problematiseras begreppet vi och dom, men 
vad betyder egentligen vi och dom? Lindskog och Deniz (2009) diskuterar 
uppfattningen kring betydelsen och definierar det som antingen inneslutning eller 
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uteslutning. Beroende på skapandet av vi krävs också en definition av dom. När en 
grupp bildas särskiljs den från sin omgivning för att kunna betraktas som en grupp. 
Med andra ord innebär detta att gruppers gränsdragningar ofta är exkluderade som i 
sin tur betyder att vissa individer blir uteslutna från specifika identiteter eller 
grupptillhörigheter (Lindskog och Deniz, 2009).   
    Att hitta sin roll i samhället är ett behov som många individer har. Att skapa en 
plats utifrån sina egna möjligheter och val. Skapandet av identitet menar Sjögren 
(2010) bör göras utan att någon annan tvingat dig till det. 
I Sverige talas det ofta om rätten att definiera sig och Sjögren menar att det idag finns 
två kategorier vi alltmer ordnar våra tankar kring, det vill säga svenskar och 
invandare. Dessa kategorier håller på att implementeras som två skilda delar i 
samhället och utgör en barkad för framtiden. Majoriteten definieras vad vi är men 
också vad som rätt och fel medan minoriteten i samhället definieras med begrepp som 
dom, dom som måste anpassa sig och integreras (Sjögren, 2010). 
    Sjögren (2010) beskriver, hur lång tid ska det egentligen behöva ta? Borde inte 
invandrarstämpeln avta efter att ha funnit sin plats i det nya samhället. Borde inte 
stämpeln förvinna efter att levt i det svenska samhället i mer än 25 år. Hur länge ska 
individer behöva vara invandrare i sina egna land. Många gånger kan fraser som vart 
kommer du ifrån? Uppfattas som kränkande med tanke på hur många gånger det hörs. 
Flertalet invandare och då främst barn och ungdomar till invandrar föräldrar kanske 
aldrig har identifierat sig med hemlandet. Vissa har till exempel aldrig ens varit där. 
Det enda landet man känner till är Sverige och att gång på gång göra det påtagligt för 
individer om deras etniska ursprung verkar bara det i sig för utanförskap (Sjögren, 
2010).  
    Ett exempel som Sjögren (2010) beskriver är problematiken för en ung kvinna med 
annan etnisk bakgrunds situation då hon flyttar från den mångkulturella mångfalden i 
förorten till Frescati i Stockholm för att studera. Hennes vision och längtan efter att 
äntligen komma ur den stereotypa bilden av henne som invandrarkvinna från orten 
blev dock påtaglig därför att hon ständigt fick höra den eviga frågan om vart hon kom 
från. Kvinnan ville bli bekräftad och sedd som den student som hon också var. 
Studentlivet var det enda som var viktigt för den unga kvinnan, det var det enda hon 
ville skrika ut. Detta är inte det enda problemet i Sverige. Det räcker numera att bara 
titta på en annan människa för att kategorisera. Det räcker med att enbart ha en annan 
hudfärg eller ett annat språk för att bli sedd som samhällets andra och i samband med 
detta automatiskt flyttas över till den andra främmandes sida. Så snart uttalandet 
kommer ur en persons mun känns det igen som den andra. Oavsett ifall ordet är 
arabiskt, persiskt eller grekiskt tilldelas en identifikation och en kategori. Identiteten 
tilldelas en person oberoende av dennes goda egenskaper utan enbart beroende på 
skillnader mellan oss människor (Sjögren, 2010).  

4.3	  Den	  språkliga	  konstruktionen	  av	  utanförskap	  
Barn och ungdomar som bär stämpeln barn med invandrarbakgrund, blir också 
konsekvenser för missvisande identifikation. Problemet ligger i att ungdomar 
definieras i förhållande till Sverige och svenskar. Det för också med sig negativitet 



	   14	  14	  

som ofta associeras med invandring. Problemet blir då att det byggs murar mellan 
parterna. Sjögren (2010) menar att detta försvårar deras försök att hitta en plats i 
samhället vilket i sin tur bidrar till uteslutning. Unga människor behöver känna sig 
delaktiga, de behöver hitta sig själva, en plats och en historia. Historian behöver 
delvis innehålla den kanske etniska bakgrunden, rötterna men inte enbart detta utan 
även rötter ifrån Sverige, där man lever, där man bor, det enda landet man känner till 
och så vidare (Sjögren, 2010). 
    Begreppet invandrare har i många år omdiskuterats och bevisats vara ett oerhört 
problematisk begrepp. Problematiken ligger i då även man är född i Sverige tillges 
man en benämning Invandare. Detta ord som används av oss både vardagligt, medialt 
och i officiella sammanhang har menar Sernhede (2007) en nervärderande ton enbart i 
själva ordet bara i sig. Sernhede (2007) menar att problematiken kring ordet handlar 
om en språkfråga, en person som är född i Sverige får aldrig kallas invandare och inte 
heller får vi prata om en beteckning kring en andra generationens invandare, detta 
begrepp menar han måste försvinna helt. Han menar att nuvarande språkliga praxis 
bidrar till diskriminering då invandrare och den andra generationens invandare 
många gånger klassificeras som att aldrig någonsin vara riktigt svensk trots ett svenskt 
medborgarskap.  
    Sernhede (2007) pratar ofta om vårt problematiska sätt att tala och uttrycka oss. 
Han menar att det inte är av oväsentlighet vilket språk vi för mellan oss eller hur vi 
vill beskriva den verklighet vi lever i. Sernhede uttrycker att diskriminering och 
sociala missförhållanden ofta har sin grund i sättet vi talar. Debatten handlar också 
om vårt sätt att utesluta vissa grupper av människor från det svenska samhället.      
     Sernhede (2007) beskriver grunderna i det postkoloniala och diskriminerande 
strukturer som domineras inte bara i Sverige utan också i hela Västeuropa. En 
konsekvens av samtida svenska, strukturellt betingade särbehandlingen av vissa 
grupper i samhället menar Sernhede (2007) borde handla om hur vi uttrycker oss i 
ord. I dagens svenska samhälle har personers ekonomiska, sociala status och politiska 
makt blivit uppenbara då vi ofta relaterar dessa aspekter till hudfärg, religion och 
etnicitet. Sernhede menar att det svenska ordförrådet istället borde innefatta vad det 
ofta pratas om i övriga Europa nämligen, diskriminering och rasism (Sernhede, 2007).  

4.4	  Den	  avlägsna	  förorten	  
Definitionen av ordet förort har i dag en tydlig symbolisk mening. Alinia (2006) 
doktor i sociologi, talar om förorten som fundamental, som någon slags påtvingad och 
hänförd socialt anseende i det svenska samhället. I sammanhang beskrivs en förort 
framförallt som ett icke-svenskt och invandrartätt område och därmed associeras 
förorten med begrepp som segregation, utanförskap, fattigdom och marginalisering. 
Förorter kallas alltså inte förorter därför att de har en geografisk plats i utkanten av 
staden. Nej, förorten som ord har en annan mening inom sig. I Göteborg kallas till 
exempel inte Askim och Torslanda för förorter även då orterna har en geografisk plats 
utanför staden. Förorter kallas däremot Angered, Hjällbo och Bergsjön där till 
skillnad från de först nämnda ”förorterna” bor betydligt mycket mer invånare med 
utländsk bakgrund (Alinia, 2006). Konklusionen kring detta resonemang beskriver 
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med andra ord att ordet förort till en hög grad sammankopplas med ord som de andra, 
de som inte riktigt tillhör oss, gemenskapen och framförallt det svenska samhället 
(Alinia, 2006). 
    Kamali (2005) har i sina SOU-rapporter redogjort kring de nya etniska 
dimensionerna som förenats med boendesegregationen i svenska förorter. Kamali 
(2005) menar att klass och etniskt utanförskap sammankopplas i förorten och skapar 
nya klassammansättningar. Förortens olika strukturer förstärker utanförskapet och 
underlägsenhet och bidrar, menar Kamali (2006) till uteslutning och marginalisering 
för förorternas invånare. Vad diskussionen handlar om är bland annat om mental och 
rumslig separation och även den rumsliga hierarkin. Den rumsliga hierarkin anses 
vara ett sätt att i denna kontext bidra till strukturen av osynliga murar mellan ett 
återkommande begrepp vi och dom. Detta sociala problem, den rumsliga 
uteslutningen genererar separation på etniska och kulturella aspekter i staden och 
sätter ut gränser som utesluter vissa människor i samhället (Alinia, 2006). 
Stigmatiseringen menar Alinia (2006) är en av mekanismerna som skapar detta 
synsätt på bostadsområden där flertalet människor med utländsk bakgrund bor i.  
    Alinia (2006) beskriver den redan framställda bilden av invandrare i Sverige som 
ligger i grund och överlag som negativ framställning av främlingar, speciellt dem från 
utomeuropeiska länder såsom mellanöstern och de muslimska länderna. Kamali 
(2006) lyfter i sina studier problematiken kring den redan stereotypa förställningen av 
invandraren som negativ. Det är i rapporten SOU 2006:73 som Kamali (2006) lyfter 
den överlag negativa bilden av invandrare i Sverige. Denna bild som bygger på 
tidigare studier och närmare bestämt tre SOU-rapporter verifierar den strukturella 
existensen av diskriminering vad det gäller etnicitet, religion och ursprung. 
Rapporterna bygger på vetenskaplig forskning och höjer problematiken kring rasism, 
exkludering och marginalisering. Det pratas om föreställningar om rasistiska 
föreställningar som inte försvann vid avkoloniseringen utan istället konstrueras med 
betydelser om att människor med annan etnisk bakgrund är samhälls problem och 
behöver ses som samhällets andra (Kamali, 2006).  

4.5	  Hotet	  från	  förorten	  
Sernhede (2006) beskriver synen på förortens unga män som hotfulla och tar upp 
samhällets behov av alternativ till stigmatisering och diskriminering och diskuterar 
framväxten av nya former av social exklusion. Dessa former leder till marginalisering 
av olika grupper i samhället och verkar för utanförskap. 
    Det var under åren kring mitten av 1900-talet som ett flertal sammandrabbningar 
skedde mellan polis och frustrerade unga i Frankrike. Sernhede (2006) beskriver det 
besinningslösa upploppet i Paris där två unga män, bakgrunder i Mali och Tunisien 
blev jagade av polis. Ungdomarna som i rädsla jagats av polisen tog skydd vid en 
transformatorstation där de två unga sedan blev ihjälbrända med 
högspänningselektricitet. Polisen hävdade att de två unga jagats på grund av att de var 
inbrottstjuvar men detta visade sig i efterhand inte stämma. Flertalet grannar och 
medborgare i samhället protesterade hektiskt kring vad som hade inträffat och allt 
eftersom blev situationen upphetsad med upplopp och protester mot polisen och den 
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politiska makten. På flera håll började unga vandalisera och sätta eld på både bilar och 
butiker. Polisen svarade då med att skjuta tårgas och skicka specialstyrkor. Det 
verkade inte fungera, senare spred sig våldet till allt fler städer runt om i Frankrike. 
Upploppen och kravallen beskrevs av polis och myndigheter som det mest betydande 
sammandrabbningar som skett i Frankrike på länge och vad som av den politiska 
makten och media ansågs ligga bakom orsakerna var förortsgangsters och muslimska 
extremister (Sernhede, 2006). 
    Vad berodde då upploppen på? Sernhede (2006) beskriver upploppen som ett svar 
för unga mäns ilska och ständiga elände, ett vidsträckt och djupsinnigt raseri att alltid 
känna sig orättvist behandlad som en andra klassens medborgare. Vad 
sammandrabbningarna mellan polis och unga framförallt handlar om har en mörk 
historia bakom sig. Det finns teorier kring att problematiken startat i det tidigare 
koloniala förflutna. Frankrike, med sin historia i kolonialismen tyder på att det finns 
tydliga mönster kvarlevande också i dagens samhälle. Vad som fick problemen att 
fullbordas i Frankrike var desamma åtgärder som också används i Algeriet kriget, 
nämligen utegångsförbud (Sernhede, 2006).  
    Liknas svenska förorter med denna problematik? Sernhede (2006) menar att 
svenska förorter inte på samma sätt som franska kan jämföras på grund utav den 
mindre och begränsade koloniala historian. Däremot pratas det ofta om att Sverige är 
en del av det postkoloniala Europa och därmed också en del av den utveckling kring 
segregerade, avskilda och invandrartäta bostadsområden som skiljer sig ifrån resten 
av samhället. Bilden av dessa områden som territoriell stigmatisering förorsakar 
stereotypa förställningar kring unga män och deras etniska bakgrund. Diskursen 
handlar om skapandet av demonisering av livsvillkor för människorna i förorten. 
Denna stigmatisering bäddar vidare för vad som skapar rädsla och osäkerhet. 
Stereotypa bilder målas upp där den unge killen från förorten ses som farlig. Även om 
vi inte kan jämföra den franska situationen med svenska finns liknande analogier där 
synen på de unga från förorten anses vara problem och hot.  
    Sernhede (2006) beskriver vidare om hur den politiska makten, polisen och media 
målar upp bilder som inte överensstämmer med vad som är verklighet. Vanligt 
förekommande är att dessa syner på unga i förorten förknippas med det språk om våld 
och elände men som i slutändan inte stämmer. Istället kanske det är så att den 
politiska makten varken kan eller vill ta sig till de segregerade områdena för att själva 
skapa sina uppfattningar. I själva verket finns ett annat språk som talas, inte 
destruktion, på många sätt görs detta till verklighet genom till exempel genom musik. 
Musiken och rappen som utvecklats till att bli förortsungdomens egen 
offentlighetsstruktur. Hip hopen som idag verkar som en egenstyrd röst från 
marginalen och som vill ha förändring. Kontakt till förändring av de förutsättningar 
som unga lever under (Sernhede, 2006). 

4.6	  Stadens	  rasifiering	  
Molina (1997) professor i kulturgeografi beskriver Sveriges strukturella 
förändringsmönster vad det gäller 1900-talets befolkningssammansättningar. Sverige 
som under efterkrigstiden gick från att vara ett utvandrarland till att bli ett 
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invandrarland med människor från alla världens hörn. Det var under mitten av 1970-
talet som Sveriges invandring ändrade riktning från att tidigare fått immigranter ifrån 
nordiska länder till också få immigranter ifrån utomnordiska länder. Molina (1997) 
beskriver hur dessa immigranter genom en påtaglig ökning hamnade i områden kring 
städer som var mindre attraktiva och hur utvecklingen i dessa områden bäddat vidare 
för sociala problem samt en ökad brottslighet än vad som tidigare känts igen.  
    Molina (1997) beskriver hur sambandet mellan exkludering av vissa etniska 
grupper i städers mindre attraktiva områden hänger ihop med tendenser av rasifiering 
av områden i Sverige. Molina (1997) beskriver den samhälleliga segregation som 
delvis tidigare byggt på socio-ekonomiska grunder numera kommit att byggas på 
segregering av etniska skäl. 
    Estrada (2007) diskuterar den nya utvecklingen i Sveriges förorter, från att ha 
sammankopplat förorter med arbetar klass associeras numera förorten med 
invandrare. Den svenska ungdomsbrottsligheten menar Estrada (2007) har troligtvis 
precis som Molina (1997) beskriver Sveriges rasifiering av städer också genomgått 
liknande utveckling. Estrada (2007) beskriver ungdomsbrottslighetens rasifiering och 
menar att detta kan ses som en förklaring till reaktionsförändringen bland ungdomar i 
dessa områden.  
Molina (1997) definierar rasifieringen som följande  
 
”De processer som leder medlemmar i ett visst samhälle att tänka, handla och 
diskriminera utifrån iden av ras” (Molina, 1997 sid: 62). 
 
Molina (1997) beskriver i sin avhandling hur dessa benämningar inte självmant 
uppkommer eller hur denna process inte utlöses av sig själv. Stadens rasifiering där 
bland etnisk boende segregation uppkommer inte av sig själv, det är snarare menar 
Molina (1997) ett resultat och ett svar på diskriminering och särbehandling som 
förekommer och verkar på olika nivåer i samhället.  
    Vidare beskriver Molina (1997) tre aspekter på den svenska stadens rasifiering 
varav den första handlar om den heterogena etniska sammansättningen av befolkning 
med utländsk bakgrund. Det som är av relevans i denna aspekt är att skillnader dras 
mellan den svenskfödda befolkningen och den invandrade befolkningen. En andra 
aspekt i rasifieringen menar Molina (1997) utmärks av den socio - ekonomiska 
positionen invandrade till Sverige har. I samband med flykt eller flyttning kan den 
första kontakten med Sverige ske utan ekonomiska resurser. Därav menar Molina 
(1997) skapas redan där en naturlig beroendeställning av svenska myndigheter. Det 
första mötet med Sverige erbjuds boende som vanligtvis inte brukar tackas nej till. 
Vanligt är också att boendet är beläget i något av miljonprogrammens 
bostadsområden. En tredje aspekt på rasifiering menar Molina (1997) som tidigare 
också tagits upp är problematiken med strukturen på den svenska bostadsmarknaden 
nämligen leden kring formerna för bostäder i Sverige. Äganderätt, bostadsrätt och 
hyresrätt. Uppkomsten av den politiskt segregerade bostadsmarknaden menar Molina 
(1997) har en stark grund i definitionen av stadens rasifiering.   
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4.7	  Faktorer	  kring	  ungdomsbrottslighet	  
Estrada och Flyghed (2007) beskriver olika resonemang kring ungdomskriminalitet 
och problematiken som bygger på varför vissa unga tyr sig till destruktiva livsstilar 
och hamnar i brottslighet.  
    Författaren Hirschis (1969) beskriver de sociala aspekterna och de sociala banden i 
familjen. Dessa sociala band kan sedan tydas vad det gäller teorier kring 
förutsättningar för att inte begå kriminella handlingar.  
Det finns fyra begrepp och hypoteser som Hirschis (1969) lägger stor vikt på.  
    Den första teorin handlar om relationen till släkt, familj och vänner. De anhöriga 
ses som en mycket viktig del i en ungdoms liv då framförallt föräldrar har en stark 
position och unga ofta behöver en vuxen gestalt och förbild att känna extra starkt för. 
En annan förutsättning för välbefinnande är att kunna nå de mål man vill och se målen 
som en strävan till någonting som inte är helt utom räckhåll utan som någonting som 
faktiskt går att skildra och utföra. En annan fördelaktig aspekt inom detta är också den 
ekonomiska situationen, att ha en ekonomi som inte utesluter unga ur ett finansiellt 
perspektiv. Hirschis pratar också om att ha en hobby, att ty sig till någonting som på 
fritiden kan utesluta unga från kriminalitet därför att de just uteslutit sig själva, olika 
aktiviteter och medverkanden i organisationer, verksamheter är för unga oerhört goda 
förutsättningar att inte skapa destruktivitet som sedan kan leda till kriminella 
handlingar. Moraliska och etiska perspektiv samt att veta vilka konsekvenser olika 
handlingar får är dessutom viktiga då straff blir konsekvenser som blir betydande för 
ungas framtid. Kännedom kring vilka straff som väntar beroende av en kriminell 
handling är en betydligt stor faktor som dämpar brottslighet (Hirschis 1969 i Estrada 
och Flyghed 2007).  
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5.	  Metod	  
Detta kapitel omfattas av forskningsmetoden på studien. Metodkapitlet tar upp vilken 
typ av forskningsmetod som används, den kvalitativa forskningsmetoden och på 
vilket sätt studien har utförts det vill säga tillvägagångssätt, datainsamling och urval 
med fler (Kvale, 2009). 

5.1	  Den	  kvalitativa	  forskningsmetoden	  
Denna studie kommer att undersökas genom en kvalitativ forskningsmetod varav 
utgångspunkter som är vägledande för kvalitativ forskning handlar om att förstå och 
utveckla en kunskap kring människors subjektiva upplevelser utifrån formen av ord. 
Orden kan vara talade eller skrivna och med hjälp av en kvalitativ metod ges 
möjlighet att beskriva och utveckla en förståelse för tidigare studier eller olika former 
av forskningsintervjuer.  Vad som vidare kännetecknas av den kvalitativa 
forskningsmetoden är också helhetsperspektivet, vilket gör det möjligt för individerna 
som studeras att inte minimeras till små variabler utan att istället fångas upp i samtalet 
och som på det sättet tas i anspråk i sina naturliga miljöer och i sina naturliga historier 
(Denscombe, 2011). 
    Ett annat perspektiv på den kvalitativa forskningsmetoden kommer ur det 
humanistiska synsättet där forskaren och många vetenskapliga forskare under 
historien ägnat mycket tid till att utveckla en förståelse. Forskningsintervju av 
hermeneutiskt perspektiv kan ses som ett kunskapande samtal. Om samtalet spelas in 
och trycks på papper resulterar samtalet i en text som är redo för tolkning och det är 
denna tolkning som är det typiska för hermeneutiken som vetenskapsteori. Den 
hermeneutiska cirkeln är mycket väsentligt enligt detta perspektiv och kan beskrivas 
genom att textens utvecklingsgång formas i hur man uppfattar textens enskilda delar 
samt allmänna delar av texten. Vidare skaffar man sig en mening i hur man tolkar och 
förstår textens helhet och mening. Vid till exempel en forskningsintervju som syftar 
till att beskriva olika delteman påverkas våra synsätt, tolkningen av delteman 
påverkar det perspektiv i hur man uppfattar alla de teman som ingår i studien 
(Larsson, 2005). 
    Valet av kvalitativ metod hänför sig till min studies ämne, syfte och mening. Den 
kvalitativa metoden ger beskrivningar för individers skriftliga, verbala och 
observerbara utveckling. Valet av den kvalitativa metoden ger en bred och mer riktad 
beskrivning i hur personer ser och uppfattar sin vardag. Metoden lämpar sig eftersom 
studien handlar om att beskriva ett visst fall utifrån öppna intervjuer. Intervjun bör 
alltid vara väl genomarbetad med tanke på vilka intervjueffekter som kan påverka 
studiens progress. Anledningen till att jag valde denna vetenskapliga 
undersökningsmetod är för att jag istället för att fokusera på till exempel en 
kvantitativ undersökning vill få fram ett mer emotionellt resultat där de professionella 
i sina svar utvecklar en mer utfylld bild av sin syn på de problem som råder. Hade jag 
däremot använt mig av en kvantitativ studie anser jag inte att mitt syfte och mina 
frågeställningar passar bra in på det ämne som jag vill studera. En kvantitativ studie 
beskriver Elofsson (2005) är oftast av större slag och anpassad för större 
undersökningsstrategier så som enkäter där respondenten inte på samma sätt får 
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chansen att uttrycka sitt djup på ett mer utförligt sätt. Den kvantitativa forsknings 
metoden är alltså inte en metod för mig eftersom min studie kommer att präglas av 
ord, förståelse och verklighet (Larsson, 2005). 

5.2	  Tillvägagångssätt	  
Redan vid studiens start påbörjade jag arbetet med att fördjupa mig i närliggande 
studier. I samspråk med handledare fick jag idéer kring vilken form av litteratur som 
var relevant för min studie. En första fördjupning var att sätta mig in i de teorier som 
tas upp i denna studie. Efter att utvecklat en förståelse för de vetenskapliga teorierna 
på ämnet började jag att fördjupa mig. Det visade sig vara ett gigantiskt stort urval av 
studier från samhällsforskare men i samråd med handledare valde jag att begränsa 
mig. Efter hand som skrivandet tagit fart började tankar kring urval och datainsamling 
att formas. Jag valde i min studie en utgångspunkt där de professionellas erfarenheter 
med att arbeta med ungdomar som förlorat tilliten för svenska myndigheter skulle stå 
i fokus. Efter att ha valt ut fem personer som alla på något sätt är kopplade till ämnet 
tog jag kontakt med dem via mail. Inte länge behövde jag vänta tills svaren ramlade 
in, samtliga deltagare tackade ja. Efter att ha vart i kontakt med de professionella 
började jag fundera kring intervjuerna och de frågor som jag ville ha svar på. En 
intervjuguide utvecklades med tre teman attityd, segregation/marginalisering samt 
diskriminering. Tanken med de tre teman var att de professionella skulle få chans att 
tala fritt kring deras erfarenheter och syn på problemet.  
  Formen för intervjuerna bestod av semistrukturerade intervjuer som kännetecknas 
menar Denscombe (2011) av en färdig lista på ämnen som skall besvaras. Intervjuaren 
är därför alltid inställd på att vara flexibel vad det gäller till exempel ordningsföljd. 
Vad som dessutom kännetecknas av de semistrukturerade intervjuerna är de 
intervjuades chans till utveckling av egna erfarenheter och idéer (Kvale, 2009). Detta 
anser jag också stämmer överens med syftet för studien då de professionella som 
arbetar med unga utvecklar erfarenheter vad det gäller ungas förtroende för svenska 
myndigheter.   

5.3	  Urval	  
Urvalet för min studie är ett icke sannolikhetsurval av typen subjektivt urval.  
Denna selektion beskriver Kvale (2009) är en typisk urvalsram som kännetecknas av 
att forskaren själv väljer vilka som ska delta i undersökningen.  
I studien kommer två poliser, en fältsekreterare, en metodutvecklare i inflytandefrågor 
och en gruppledare på verksamheten människan bakom uniformen att intervjuas. 
Studiens urval av poliserna görs utifrån deras medlemskap i verksamheten MBU. 
Fältsekreteraren, metodutvecklaren och gruppledaren tillfrågades på grund av arbetet i 
området och anslutningen till fritidsgården Radar 72 där MBU har sitt fäste.  
    Poliserna som båda två är män arbetar som områdes poliser i Östra Göteborg, 
dessutom är poliserna också aktiva genom människan bakom uniformen då de 
ansvarar för polisens kunskapsgenomgång i utbildningen. Poliserna har arbetat i elva 
respektive fem år och trivs bra. Socionomen, med titeln fältsekreterare i Östra 
Göteborg är 37 årig kvinna som vart verksam inom det sociala arbetet i fem år. 
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Metodutvecklaren har arbetat länge inom det sociala arbetet redan sedan 1983 och har 
under sin karriär vart delaktig i uppstart av hela ungdomssatsningen, en satsning på 
ungdomar i Göteborg efter brandkatastrofen på Hisingen. Hon är 55 år gammal och 
arbetar numera i stadsdelen Angered. Den sista deltagaren är socialarbetare, hon är 
fritidsledare i grunden och har arbetat med verksamheten MBU sedan uppstart. 

5.4	  Datainsamling	  och	  analys	  
Studien består av intervjuer, i och med att intervjun skrevs ut till en text är 
datainsamling den viktigaste delen i studien. Att ställa frågor samt att få svar. Denna 
strategi för insamling av data kommer att bestå av semistrukturerade intervjuer som 
tillåter intervjupersonerna att inte bara svara rakt på sak angående frågorna utan också 
utveckla sina svar till mer analyserande svar.  
Beroende på hur frågorna ställs är dessutom beroende på vilka svar man får. En viktig 
del i denna insamling av data är därmed betydelsefull. Vid en intervju krävs ett stort 
engagemang av forskaren och kunskap, påläst het och övning är bara tre ord som 
beskriver hur en forskare bör förbereda sig inför en intervju (Watt Boolsen, 2007).  
    Resultatdelens uppdelning är beroende på vilka faktorer de professionellas svar 
gav. Intervjuguiden skrevs i ett tidigt skede av uppsatsen, de tre teman som de 
semistrukturerade intervjuerna är uppspaltade i var de begrepp som jag ville 
synliggöra i texten. Tre teman om attityder, segregation/marginalisering och 
diskriminering valde jag ut eftersom dessa ord och begrepp var en diskussion jag ville 
nå för att få svar på syftet med studien. Vad som sedan framkom av respondenternas 
svar valde jag att göra rubriker av. Med en bearbetning av de professionellas 
synpunkter och berättelser sammansmält med intervjuguidens tre teman valde jag att 
benämna resultat och analysdelen med de gemensamma dragen av de professionella, 
dessa teman presenteras i nästa kapitel. Materialet från de professionella bearbetade 
jag med hjälp av inspelningar och transkribering (Kvale, 2009). 

5.5	  Etiska	  överväganden	  
Enligt forskningsetiska regler skall studiens syfte informeras vid tillfrågan av 
deltagarna. Vid mailkontakten med deltagarna gav jag information kring vad studien 
kommer att handla om. Efterhand som deltagarna tackat ja till att vara med i min 
studie skickade jag även ett informationsbrev där information kring syfte och 
villkoren fanns med. I brevet fanns information kring inspelning av intervjuerna med. 
Detta var också någonting som jag innan respektive intervju frågade var okej. Jag 
beskrev behandlingen och hanteringen kring det inspelade materialet och informerade 
om att det enbart var jag som skulle lyssna på inspelningarna. Jag har behandlat 
materialet med konfidentialitet för att ingen utomstående ska veta vem som har sagt 
vad i intervjuerna (Codex, 2013). Codex (2013) beskriver vikten av att följa etiska 
riktlinjer i vetenskapliga studier dels för att ta till vara på respondenternas enskilda 
anonymitet men också för att samhällsvetenskapliga undersökningar såsom denna bör 
följa vissa regler och riktlinjer vad det gäller den etiska behandlingen. 
I transkriberingen valde jag att tilldela deltagarna vid fiktiva namn så att läsaren ska 
få verklighetsbaserad känsla vid läsning (Codex, 2013). 
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Problem med anonymitet kan förkomma då de som vistas i områdena Bergsjön och 
Angered och som känner till verksamheten MBU genom aningar kan identifiera 
personerna men det går inte att direkt göra kopplingar till vilka de professionella är.  

5.6	  Metoddiskussion	  
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att intervjua professionella vuxna i 
hopp om att öka förståelsen för de ungas situation? En stor del beror på personernas 
erfarenheter. Arbetet, där personerna dagligen möter unga ger en ökad kunskap kring 
ämnet. Arbetet som dagligen stöter på både hinder och motgång men som däribland 
också möter ungdomar som visar engagemang och intresse. Visserligen kanske det är 
svårt för en icke ungdom att svara på frågorna men samtidigt finns en erfarenhet hos 
vuxna som genom utbildning och arbete har en enorm kunskapskälla och erfarenhet. 
Troligtvis hade jag fått andra svar om jag gjort en studie kring ungdomars 
uppfattningar och erfarenheter men eftersom jag tidigare genomfört sådan studie ville 
jag öka förståelsen genom ett annat perspektiv nämligen de professionellas. Studiens 
avsikt genom den kvalitativa forskningsmetoden var inte att beskriva ett representativt 
resultat för alla professionella genom till exempel en kvantitativ metod. Om studien 
hade haft sådan avsikt hade troligtvis svaren blivit annorlunda men då får man inte 
glömma bort att också frågorna som ställds vart andra. Samtidigt finns ett antagande 
hos mig att undersökningens resultat, de professionellas erfarenheter och berättelser 
kring ungas syn på svenska myndigheter i generella drag ser ganska lika ut beroende 
på områden. Jag tänker att professionella som arbetar i städers förorter i ungefärlig 
utsträckning delar samma tankar och värderingar. Visst uttrycker varje individ sig på 
olika vis och de professionella talar och diskuterar på olika sätt men jag tycks ändå 
kunna påstå att jag hittat likartade drag och generella faktorer som stämmer överens 
de professionella emellan. Dels talar socialarbetarna om delade uppfattningar och 
antaganden och dels talar även poliserna om problematiken. Dessutom arbetar en an 
respondenterna i en grannstadsdel till Östra Göteborg nämligen Angered och vad som 
framkommer av intervjuerna så delar både Angered och Östra Göteborg likartade 
problem med svenska myndigheter bland unga människor. Vad det gäller 
trovärdigheten i studien menar Kvale (2009) att det finns två begrepp som forskare av 
kvalitativa studier måste ta hänsyn till. Validitet handlar kort och gott om forskaren 
har mätt det han/hon avsett att mäta. I mitt fall handlar detta om studiens resultat och 
slutsats och ifall den överensstämmer med syftet. Vilket studien också gör. Jag ville 
mäta hur de professionella såg på problemet minskad tillit för svenska myndigheter 
bland ungdomar och fick en hög dos av kunskap tillbaka. Reliabilitet handlar om 
resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt och precis som jag 
beskrivit ovan anser jag att andra forskade troligen skulle fått liknande svar (Kvale, 
2009). 
    Efter att ha genomfört intervjuer med de professionella framkom mycket god 
information för studiens innehåll. Genom intervjufrågorna besvarades synen på 
ungdomars attityder till polisen och svenska myndigheter och hur tjänstemännen 
beskrev var de bakomliggande faktorerna till minskat förtroende. Jag anser att jag fick 
svar på mycket mer än vad jag egentligen hade förväntat mig. Vissa intervjuer med 
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”pratglada” professionella varade i mer än vad jag hade i utsatt tid. Vilket var oerhört 
givande. Det som jag ville undersöka anser jag därför kom fram i intervjuerna och 
materialet blev nyttigt inför resultatet för studien.  
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6.	  Resultat	  och	  analys	  
Vad som framkom av de semistrukturerade intervjuerna kommer att presenteras i 
denna del. Denna del bygger på de intervjuer som gjorts med de professionella, två 
poliser, en socionom, en metodutvecklare i inflytandefrågor samt en socialarbetare på 
verksamheten människan bakom uniformen.  
    Med utgångspunkt i syfte och frågeställning som handlar om att utifrån de 
professionellas ögon öka förståelsen för varför ungdomar i Östra Göteborg och 
Angered tappat tillit för svenska myndigheter såsom polis och socialtjänst kommer 
det i denna del presenteras dels de professionellas syn på problemet men också att 
analyseras med hjälp av vad som tidigare gjorts på ämnet.  
    I denna del kommer tjänstemännen att få presentera vad dem tror ligger bakom att 
ungdomar förlorar tilliten för myndigheter men också vilka levnadsförhållanden de 
unga lever under. Denna del presenteras också utifrån de professionellas syn, 
möjligheterna att arbeta för att öka tilliten för myndigheter bland unga och hur 
verksamheter och sociala projekt är möjliga metoder för detta. 
    Denna del är uppbyggd med hjälp av teman och varje tema representerar de främsta 
diskurser ur tjänstemännens resonemang kring vad dem tror är utgångspunkter för 
dessa problem. Resultatet beskriver tjänstemännens egna erfarenheter och historier.  

6.1	  Utanförskap	  	  
En gemensam nämnare vad det gäller attityder bland unga människor i området Östra 
Göteborg samt i Angered, som både socialarbetare och polis bekräftar är att det finns 
en stor utbredd och misstänksam syn på polis, det finns ett myndighetsförakt i dessa 
områden och vad detta beror är inte bara en faktor.  
    Vad som kom fram i intervjuerna med polis och socialarbetare var framförallt 
faktorn utanförskap, som Poliserna Per och Magnus diskuterade var en av grunderna 
för att skepticism för svenska myndigheter faktiskt förekommer. Per menar att 
utanförskapet syns tydligt i detta område och han beskriver det som följande 
 
Per: ”I grunden handlar det ju om ett utanförskap. Det är många med låg social 
status på samma ställe, man tar inte del av informationer, samhällsinformation som 
andra grupper i samhället gör, det är få som har högskoleutbildning, det är ju många 
som inte ens har godkända betyg från grundskolan. Så att man är ganska långt bort 
från resten av samhället och det skapar ju alla dessa attityder, uppfattningar och det 
är klart att de ungdomarna och de familjerna som blir utsatta för olika ingripanden 
från myndigheterna, det färgar ju attityderna”.  
 
Per pratar vidare om att stå utanför samhället och på vilka sätt detta egentligen 
förekommer. Han menar att det finns många faktorer som påverkar attityderna och 
beskriver vidare kring denna problematik  
 
Per: ”Utanförskapet är grunden, det är ju det som skapat den gruppen med det 
föraktet. För det är ju de sociala omständigheterna som från början skapar alla 
problem. Det är ju jätte många ungar här uppe som man ser det har gått ganska bra 
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för. Bra i skolan och de är smarta och så, men de hamnar i fel grupp, hade de vuxit 
upp i någon annan stadsdel så kanske de aldrig hamnat i den klicken över huvud 
taget. Men de gör det bara för att de växer upp i dessa områden. Men det är ju 
problem som går liksom från hemmet, fritiden, skolan och man kan inte säga att det 
är skolans fel eller fritids fel utan det är ett stort problem”.  
 
Per beskriver hur de sociala omständigheterna formar och skapar olika typer av 
problem. Precis som Sernhede (2006) beskriver den svenska förorten och de 
”hotfulla” unga männen blir en gemensam nämnare precis som Per berättar att 
utanförskapet och utanförskapsproblematiken bäddar vidare för den sociala exklusion 
som ungdomar i dessa områden tycks hamna i.  
    Sjögren (2010) beskriver uppdelningen i samhället och hur våra konstruktioner av 
grupper är oerhört påtagligt vad det gäller utanförskapsproblematiken. Oundvikligt 
bildas motsatta pooler då grupper konstrueras, genom skapandet av en grupp skapas 
dessutom en ”motsats” och Sjögren (2010) beskriver denna benämning som vi och 
dom. Per beskriver hur många ungdomars situation i samhället grundas i det 
utanförskap som förekommer och hur detta är ett givet samhällsproblem som behövs 
tas på allvar. 
    Det svaga förtroendet för svenska myndigheter hänger ihop med flera aspekter. En 
av aspekterna hänger ihop med tidigare argument kring utanförskap och att vara 
exkluderad ifrån det ”normalt givna samhället” samtidigt som det svaga förtroendet 
bland ungdomar i dessa segregerade områden förknippas med social status. Sernhede 
(2006) beskriver aggressionen som ett svar för unga individers ilska och ständiga hat, 
ett etablerat vrede av att ständigt bli orättvist behandlade. Att vara klassade som andra 
klassens medborgare eller ännu tydligare att klassificeras som andra klassens 
invandrare, efter att ha bott och levt i Sverige hela sina liv menar Sernhede (2006) 
precis som Lena väcker tydliga känslor och vidsträckta rubbningar i förtroendet för 
myndigheter. Lena beskriver enligt följande citat hur denna problematik har en 
relevans för ungdomar i Angered. 
 
Lena: ”Tilliten här uppe, tycker jag bland unga människor är mycket begränsad. 
Tilliten till det samhälle som vi försöker och ha i Sverige, tilliten till polis, till 
räddningstjänst, till politiker, till samhälls system över huvud taget är väldigt 
begränsad, man tror inte på det och den ömsesidiga tillitsbristen är att de som är då 
tjänstemän eller politiker heller inte har så stor tillit till de som bor i Angered och så 
förstärker dem här två varan”.   
 
Magnus: ”Nej den är nog sämre här uppe än vad den är om du tittar ett resursstarkt 
område och det hänger ju hop med allt det vi har pratat om, till största delen tror jag 
det beror på okunskap, så tror jag”. 
 
Lena och Magnus framhäver antydningar och faktorer till problemet med tilliten för 
framförallt polisen i området. Hon menar att det på flera sätt finns anledningar till 
varför dessa uppfattningar bildas och hon delar själv viss tillits brist när det handlar 
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om polisen. Lena berättar i ned stående citat om hur hon själv många gånger blivit 
frustrerad över att polisen inte funnits där. 
Lena: ”Traditionellt sätt så delar jag bristen på tillit till polis och det är inte bara för 
att jag tror att poliser är dumma i huvudet utan det är när man som tjänsteman 
behöver hjälp utav polisen, så upplevde vi att då kom de aldrig och då fick vi ändå 
lösa allting själva, det skapar ingen tillit alls och så började jag tänka, ja men det är 
klart de ska också göra ett gott jobb och vi mår alla bra av att vi har ett gemensamt 
normsystem i Sverige som vi alla utgår ifrån. Ringer jag polisen så ska polisen vara 
min vän för jag behöver hjälp det är därför vi har poliser, dem ska skapa trygghet och 
möjligtvis sätta dit brottslingar”. 

6.2	  Stigmatisering	  
Ur utanförskapsproblematiken kommer också indikationer som visar att många unga 
också psykiskt påverkas. Många unga har under de senaste åren omedvetet påverkats 
av denna problematik kring vi och dem samt att ständigt känna sig utanför samhället. 
Lena beskriver stigmatiseringens krafter och hur det bland många unga skapas en 
uppgivenhet mentalt hos dem. Lena menar i följande citat att förorten utvecklats till 
en egen del av staden där många unga verkar ha tappat tron på sig själva.  
 
Lena: ”I Angered säger man kanske så här: Om jag är på stan och säger att jag bor i 
Angered då blir folk typ rädda. Detta leder till att man inte säger att man bor i 
Angered eller också gör det till en grej att man bor i Angered”. 
 
Lena: ”Förorten eller utanförskapet innebär att man inte känner att man är en del av 
Göteborg till exempel. Det leder till att man är i en egen värld med egna värden och 
det börjar skapas egna system, egna normer och egna sätt att vara. Detta skulle 
kunna vara en bra grej, om man kände att man var stolt över det. Leva sida vid sida 
och ha lite skilda sätt att vara, men man är inte sålt över det, man säger ofta att a 
men du hade det är vart någon annan stans än i Angered hade det inte vart så. Man 
sätter sig själv i en position som betyder, ingen tycker att jag är viktig, och jag har 
accepterat det”.  
 
Vad lena i ovanstående citat beskriver är en konsekvens av stigmans kraft. Vad 
Goffman (1963) preciserar i stigmatiseringsteorin är definitionen kring samhällets 
sedvanliga och traditionella miljö där dem med ett stigma ej ingår. Goffman (1963) 
menar att beroende på miljön och den kategori vi tillhör förväntar vi oss stöta på en 
viss typ av människa, ifall förväntningen överraskas av en människa utifrån bildas 
eftertänksamhet och dröjningen är inte lång förrän människorna i den sociala miljön 
tilldelat den främmande personen en annorlunda social identitet.  
Detta är precis vad Lena påpekar, hon menar att många ungdomar i Angered påverkas 
av stigmatiseringen på så vis att den territoriella arean i staden avgör vad som är bra 
respektive sämre områden i staden. Angered som på många vis uppfattas som en 
förort blir en undanflykt hos många ungdomar. Lena beskriver hur ungdomar som bor 
där många gånger inte vill berätta. I citatet ovan finns också indikationer på att vissa 
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ungdomar väljer att ta en annan väg nämligen att göra bostadssituationen till en grej. 
Vad lena menar är att dessa ungdomar istället för att undangömma sitt område istället 
hävdar och försvarar sin boendesituation i förorten.  
    Goffman (1963) beskriver hur individer som befinner sig utanför den naturliga 
sfären och med ett tydligt avvikande stigma behandlas annorlunda. Eftersom 
individen besitter någon ovanlig egenskap blir denna oönskad och utstött. Lena tar 
upp problematiken kring denna konsekvens och menar att olika sociala miljöer, olika 
kulturer, olika sätt att leva inte egentligen är dumt. Hon menar att samhället skulle 
kunna se ut på detta sätt om det var så att människorna eller ungdomarna var stolta 
över det. Precis som teorier kring stigmatisering påverkar ungdomarna psykiskt 
beskriver Sernhede (2007) att ungdomarna är väl medvetna om exkluderingen. 
Sernhede (2007) beskriver utanförskapet och den medvetna territoriella 
stigmatiseringen inte finner sig hos ungdomarna. En mycket vanlig konsekvens av 
stigmatiseringen menar Sernhede (2007) precis som Lena leder till att individer på 
olika sätt betonar sin moraliska status. Många gånger blir konsekvenserna hos 
ungdomarna att psykiskt nedvärdera sig själva vilket samtidigt förkastar dem. 
Sernhede (2007) menar att stigmatiseringen också leder till att hävda sin rätt i 
samhället samt ett ökat behov av uppmärksamhet. Ur intervjun med Lena 
framkommer detta oerhört tydligt. Ungdomarna sätter sig själva i situationer som 
nedtrycker dem. Ungdomarna menar Lena beskriver sig själva som ett samhällets 
andra där ingen varken lyssnar eller tycker att dem är viktiga.  
    Detta är någonting som också Carolina socialarbetare på MBU pratar mycket om. 
Hon menar att känslan av att inte kunna lyckas enbart beroende på vart man bor och 
vart man kommer ifrån är en faktor i ungas psykiska mentalitet. Carolina beskriver i 
följande citat hur många unga från förorten tänker. Dessutom har Mia liknande 
argument och erfarenheter kring ungas egen nedvärdering av dem själva och belyser 
hur medvetenheten är bred 
 
Carolina: ” Jag hör ofta: bara för att vi bor i förorten så kommer vi inte bli något. 
Om man vill passa in så säger man inte att man bor här”.  
 
Mia: ”Ungdomarna är väldigt medvetna om att de är.. aa nu kommer ni liksom två 
svennar och bara blattar. De sätter sig själva i den rollen många gånger tycker jag. 
Sen får man ju inte glömma, ibland glömmer ju jag också att jag jobbar liksom eller 
de jag arbetar med i förorter är ju lite mer utsatta för jag är socialarbetare, jag 
jobbar inte med de där allting fungerar”.  
 
Magnus: ”Asså dem ungdomar som man tänker sig MBU de ungdomarna som är där 
de upplever jag inte att de har den bilden, de har ju oftast en framtidstro, de vill saker 
och ting. Men det är klart att om man möter kriminella ungdomar i vissa fall där 
märker man ofta jaha vad ska jag göra då? lite sådan attityd. Sen har vi kanske inte 
de samtalen med vanliga ungdomar om man säger så det kan jag inte säga. Men jag 
upplever ändå att det är många ungdomar som har en sämre känsla för att lyckas än 
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här än på andra ställen. Men där tror jag också att MBU inverkar en viss del och gör 
att man får upp ögonen för folk. Asså våra jobb är ju inga övermänskliga jobb utan 
när dem får prova på räddningstjänstens olika övningar och tester så kanske man kan 
känna ja men detta klarar jag ju av, detta var inget svårt”. 
 
Polis Magnus beskriver hur många unga tvivlar på framtidstron och hur många unga 
speciellt i förorten gör sig själva till offer. Kopplingen kring detta görs till teorin kring 
stigmatisering som förorsakar psykisk mentalitet hos ungdomarna. Tillsammans med 
teorier om exklusion och marginalisering menar Jönhill (2012) är de sociala 
tillstånden där ungdomen beroende på marginalisering befunnen i ytterkant av vad 
som är normalt angivet i samhället. Magnus påpekar stigmatiseringens kraft när han 
pratar om de kriminella ungdomarna och deras framtidsutsikter. Han menar också 
genom erfarenhet att känslan för att lyckas är sämre i förortsområden än på andra 
ställen.  
 
Konklusionen kring stigmatiseringen i de segregerade områdena blir alltså att många 
ungdomar mentalt och psykiskt underskattar deras förmåga att lyckas. 
Underskattningen leder till hopplöshet och förtvivlan vilket både teorier, forskning 
och de professionella beskriver.  

6.3	  Diskriminering	  
 
Lena: ”Du vet alla de här synpunkterna som finns på när polis rycker in, trycker upp 
folk ut med väggen, muddrar de och det är helt oskylda människor, det skapar bara 
en massa ilska och en massa hat emellan grupper”. 
 
Lena beskriver problematiken kring diskriminering och menar att många ungdomar 
anskaffar sig vrede på grund av detta. Lena tog upp exemplet om ungdomar, oskylda 
ungdomar som blir föremål för polisens insatser. Lena beskriver hur hatet och ilskan 
stiger då diskrimineringen också blir påtaglig. Detta är precis vad Kamali (2006) 
också menar skapar missledande förtroende och minskad tillit. Kamali (2006) 
beskriver diskrimineringen och de stereotypa bilder som en konsekvens av den 
mentala och den rumsliga separationen i samhället. Alinia (2006) menar att 
diskriminering bildas genom strukturer i samhället och talar om de osynliga murarna 
som delar upp oss. De sociala problemen, diskriminering samt den rumsliga hierarkin 
håller både Kamali (2006) och Alinia (2006) med om är ett svar på uppdelningen och 
kategorierna i samhället. Begreppet vi och dom återkommer återigen i detta fall och 
generar en separation som betyder att vissa människor beroende på deras 
förutsättningar begränsas i samhället.   
    Fler faktorer som finns bakom det svaga förtroendet och som gör att det skapas mer 
och mer misstro och tvivel har också och göra med polisens agerande. Lena menar att 
det inte är konstigt att ungas attityder förstärks då misstänksamheten mot ungdomarna 
också breder ut sig polismässigt. Det handlar om händelser där polis visiterar och 
anklagar oskyldiga genom olika inryckningar.  
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    Misstänksamheten och de stereotypa tankar som finns om unga förortskillar i dessa 
områden menar Kamali (2006) är uppmålad som negativ. Kamali (2006) har i sina 
undersökningar kunnat verifiera existens av diskriminering vad det gäller människor 
med annan etnisk bakgrund. Dessa vetenskapliga rapporter bygger på forskning kring 
rasism och marginalisering.  
     Vad både Sernhede (2006) och Kamali (2006) håller med om är att denna 
diskriminering av människor med annan etnisk bakgrund kan förbindas med teorier 
kring den koloniala historian. Sernhede (2006) menar att den svenska koloniala 
historian inte kan eller bör jämföras med till exempel Frankrikes men att tankesättet 
och normen i det svenska samhället fortfarande lever kvar som ett moln av 
förorsakande känslor kring rasism, segregation eller exklusion.  
    Kamali (2006) delar uppfattningen om demoniseringen av kolonialismen och 
menar att det numera ständigt pågår en utveckling till att göra människor med annan 
etnisk bakgrund till samhälls problem och anses som samhällets andra. 

6.4	  Boende	  segregation	  
Mia, fältsekreterare i Östra Göteborg beskriver argument kring att unga många gånger 
känner sig utanför samhället och menar att problematiken kommer ur att medvetet 
känna till hur andra grupper i samhället har det. Mia menar att det är viktigt 
resurserna fördelas och beskriver följande 
 
Mia: ”Ja, det är ju det här det handlar ju liksom om individer kontra strukturer och 
hur ser det ut i samhället, det är ju politiska frågor. Boendesegregationen är ju en 
politisk fråga till exempel eller boende situationen överhuvudtaget, alla kan inte köpa 
en bostadsrätt i city, vi måste ha fler hyresrätter asså det är ju så många frågor som 
spelar in och vi måste få pengar till skolan och förbyggande arbete och fritid annars 
så kommer vi bara öka utanförskapet”. 
 
Mia beskriver hur de politiska frågorna är viktiga och hur boendesegregationen i 
Göteborg utgör en del av problemet. Mia beskriver också problematiken med att 
många i förorterna inte lyckas komma in på utbildningar eller klarar av skolan med 
godkända betyg.  
 
Mia: ”Jag tänker att det är ett problem så länge det är så att de som bor i den ena 
delen klarar sig bra i skolan, kommer in på utbildningar eller tjänar bättre medan de 
som bor i den andra delen inte går ut skolan med godkända betyg… då är det ett 
problem tycker jag, vi ska ha rätt till likvärdig utbildning i detta land”.  

6.5	  Ekonomisk	  segregation	  
Mia beskriver problemen kring den materiella standarden och hur denna är högre 
respektive lägre beroende på vad man bor. Jönhill (2012) beskriver tillgångar på 
materiella ting som ett svar på marginalisering och menar också att makt kan relateras 
till detta begrepp. Jönhills (2012) definition av att vara marginaliserad liknas vid ett 
socialt tillstånd där den marginaliserade befinner sig i ytterkanten av det som är 
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normalt eller vanligt i ett givet samhälle. Detta är precis vad Mia också beskriver. 
Hon menar genom ned stående citat att marginalisering eller att vara segregerad är 
påtaglig främst då ena sidan, det ”normala givna samhället” skaffar sig tillgångar eller 
resurser och utvecklas. Problemet konstrueras då ena sidan av staden lyckas medan 
den andra sidan av staden inte har samma möjligheter eller förutsättningar 
 
Lena beskriver hur utanförskapet bland ungdomar i Angered under den senaste tiden 
brett ut sig och menar att den materiella standarden för vissa i samhället bara ökar. 
Detta för med sig en hjälplöshet, oförmåga och maktlöshet för den delen i samhället 
som har det svårare. Lena beskriver hur ökningen mellan klyftorna är någonting som 
också visas och hur denna ökning är väl medveten i Angered.  
 
Lena: ”Dom av oss som har, har mer än vad vi någonsin behöver, vi skaffar oss bara 
mer och mer ting nu, man kan åka utomlands flera gånger om året man kan skaffa 
hur mycket grejer som helst, asså förstår du och det är saker som vi inte ens behöver 
ha och så också det här att klyftorna har ökat så enormt, du vet asså den senaste 
mätningen där medelinkomsten har ökat 172 procent i vissa delar av staden, väster ut 
framförallt och tre procent i Bergsjön, som typ har loop at liksom, gått ner och 
tillbaka och då tänker jag att om man tillhör de som inte har någon utveckling och 
man ser att andra bara skaffar sig, vad för det för effekt? Och den vanmakten att inte 
förstå, ja men vad behövs det av mig? Jo men jag måste skaffa mig ett bra jobb, men 
jag har jätte svårt att skaffa mig ett bra arbete och jag måste skaffa mig mycket 
pengar, jo men jag har jätte svårt att skaffa mig mycket pengar, för det verkar ju vara 
det som gäller och så där”.  
 
Vad Lena beskriver i ovanstående citat kan klart och tydligt också jämföras och 
relateras till begreppet marginalisering och social exklusion. Marginaliseringen, att 
befinna sig i ytterkant av vad som är angivet korrekt eller ”vanligt” i samhället koppas 
många gånger samman med makt eller att vara maktlös. Jönhill (2012) preciserar 
maktlöshet till en definition kring människors få eller begränsade förutsättningar samt 
inflytande över sina egna situationer och beslut där individers egna tillgångar är 
ifrågasatta. Vad Mia och Lena är överens om är att hjälplöshet och oförmåga att 
kontrollera sina egna liv skapas genom att ständigt påminnas om att hur andra 
individer i samhället har det. Mia och Lena delar bägge uppfattningar om att ett 
utanförskap och ett vi och dem-tänk formar många unga och deras uppfattningar och 
iakttagelseförmågor av samhället. Socialarbetarna beskriver hur svagheten och 
maktlösheten ökar i och med medvetenheten. Lena pratar om vanmakt och hur 
effekten av att se andra ”lyckas” påverkar dessa ungdomar. Per talar dessutom hur 
chansen för att lyckas lika väl kan bero på miljön som på familjens resurser, det 
framkommer tydligt i följande citat 
 
Per: ”Det finns ju studier som visar på att umgängeskretsen har minst lika stor 
inverkan som föräldrarna, att det är större chans att ha framgång i ett resursstarkt 
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område om du har resurssvaga föräldrar än tvärtom och det är klart att det 
påverkar”.  
 
Teorier kring social exklusion, marginalisering och stigmatisering visar sig tydligt 
stämma överens med de professionellas erfarenheter av att arbeta med ungdomar i 
dessa områden. Jönhill (2012) tar upp problematiken kring de materiella tillgångar det 
svenska samhället och individerna i samhället har, detta som ett skäl till förklaring av 
att vara marginaliserad och på så vis exkluderad ifrån vissa skikt i samhället. Vanligt 
är också, menar Jönhill (2012) att marginaliseringen och teorierna kring 
inklusion/exklusion sammankopplas med maktperspektivet. Som i sin tur har en 
relation med fattigdomsperspektivet och förknippar social exklusion med 
fördelningen av makt i samhället. De professionella delar uppfattningarna om att 
strukturen och fördelningen i samhället konstruerar ungdomars sätt att se på sig själva 
som mindre värda.  
 
Lena: ”Det här med attityd måste också ändra sig när det gäller vad det är vi tycker 
är viktigt, att det kanske inte är pengarna längre, det kanske är andra värden, det 
kanske är vänskap, omhändertagande alltså dem kärleksfulla delarna som är det som 
gör att man har det bra som människa?”.  

6.6	  Den	  etniska	  rasifieringen	  
Alinia (2006) beskriver hur förorten, som idag associeras med invandrartäta områden 
och som tydligt väcker och sammanbinder våra tankar om förorter med ord som 
segregation, fattigdom och marginalisering skapar enbart ordet isig en konstruktion 
och en grupp i samhället.  
Sjögren (2010) beskriver hur Invandare stämplas av att ha en annan etnisk bakgrund 
och förknippas med att bo i områden som kallas förorter. Förort, ett annat ständigt 
uttryck för människor med invandrar bakgrunds bostads områden.  
     Den territoriella boende situationen menar Sernhede (2007) leder till att många 
utesluts enbart beroende på att man bor i en förort. Detta var också någonting som 
Polis Per beskrev, han menar att många ungdomar hade kunnat uteslutas från klicken 
som det vanligtvis går sämre för om den territoriella situationen hade vart annorlunda. 
Per beskrev också att detta inte är ett problem enbart för skolan eller fritids utan att 
det faktiskt är ett stort problem, ett samhällsproblem. Polis Magnus instämmer med 
hur Per beskriver den territoriella boende situationen och hur den verkar för 
utanförskapsproblematiken och berättar följande 
 
Magnus: ”Det känns ju som att det bara blir större och större för min egen del i detta 
område. Utanförskapet. Ja men det känns som att folk kommer längre och längre 
ifrån samhället på nått sätt, det tryck in mer folk som har, ja det kommer ju nya från 
länder exempelvis Somalia som har en stor invandring i Sverige, de har ju många 
gånger inga språkkunskaper, och barnen har väldigt svårt att klara sig i skolan, vilket 
gör att de hamnar ännu mer utanför på något sätt och det tror jag kommer att 
accelereras. Ser man hur klasserna ser ut i lågstadiet, så är det ju från att bara prata 
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om några få år nästan majoritet av somaliska barn och de har ju väldigt svårt tyvärr 
att klara sig i skolan, exempelvis”.  
 
Ett gemensamt element som poliserna tillsammans håller med om är att området och 
då specifikt Bergsjön allt mer kommer från samhället och att utanförskapet också 
verkar öka i och med de låga sociala omständigheterna. Poliserna Per och Magnus 
indikerar att dessa faktorer utgör en grund till problemen samtidigt som dem menar att 
detta är någonting som dessutom ökar. Samhällsforskaren Kamali (2005) beskriver 
hur människor med annan etnisk bakgrund förenas med boendesegregationen i de 
svenska förorterna. Kamali redogör hur detta etniska utanförskap sammankopplas 
med det territoriella utanförskapet som bäddar vidare och förstärker den 
underlägsenhet och den marginalisering som många ungdomar i förorterna lever i.  
     Molina (1997) diskuterar också kring den etniska samhällsskillnaden i samhället 
och hur den etniska boendesegregationen är ett resultat av den ekonomiskt materiella 
och det ideologiska fältet kring kulturrasism. Molina (1997) beskriver hur den etniska 
boendesegregationen är ett resultat av stigmatisering och diskriminering och menar att 
föreställningar kring rasskillnader förekommer.  

6.7	  Den	  segregerade	  skolan	  	  
I intervjuerna med de professionella framkom distinkta tecken på att skolorna i dessa 
områden bedrivs annorlunda beroende på områden. Magnus anser att det fria 
skolvalet och valfriheten att kunna välja skola leder till ojämlikhet i klasserna. 
Magnus menar enligt ned stående citat att studiesvaga elever tycks öka eftersom de 
elever som är ”duktiga” väljer andra skolor.  
 
Magnus: ”Man vill ju att ens barn ska få en bra möjlighet och då sätter man de i en 
skola inne i stan istället, vilket gör att det samlas mer och mer studiesvaga elever 
istället då. Ja, nä jag tror det var bättre förr när man gick i sin skola där man bodde 
för då blir det ju som vi tidigare tagit upp, det blir en mix av både studiesvaga och 
studieduktiga elever som hjälper varandra på något sätt, de andra dras ju med lite 
granna också om man har duktiga kompisar som kämpar på, det tror jag än att det 
bara är folk som aldrig gör läxor eller så och som inte kan språket och så vidare, då 
blir det svårt för majoriteten att prestera någorlunda”. 
 
Vad Magnus beskriver är problematiken med att allt fler och fler studieduktiga elever 
väljer skolor i andra områden. Magnus beskriver hur studiemotivationen har en stor 
inverkan på många elever i skolan. Magnus menar att elever lär av varandra och att 
gruppdynamiken bör tas om hand. En mix av både studieduktiga och studiesvaga 
elever menar Magnus hade vart en ingång till att öka kunskapen för dessa elever. 
Precis som Lalander och Johansson (2007) beskriver gruppdynamiken och gruppens 
psykologi genom ständigt skapa stilar och ansträngningar för att klara av vardagen 
menar Magnus att ungdomsgrupper, genom en mix av både duktiga och svaga elever 
skapar liknelser att hjälpa varandra. 
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Mia: ”Det är ju inte helt lätt att vara ung idag och jag tycker ändå att många klarar 
det ganska bra men så är det där när vi aldrig riktigt kan täcka in helt och hållet, det 
är ju det här med bråk och missbruk hemma och finns det ingen mat och hur ska man 
då kunna koncentrera sig på skolan då eller det säger ju sig självt att det inte är lätt”. 
 
Per: ”Jag tycker jag ser ungdomar som man märker är ganska smarta men att dem 
väljer en annan väg när dem skulle kunna lyckas i skolan om dem ägnade sig åt det 
och få ett bra jobb”.  
 
Mia beskriver bakomliggande faktorer och hur våld i hemmet, missbruk och 
ekonomisk situation påverkar eleverna. Prestationen i skolan beroende på diverse 
förutsättningar blir sämre om barnen eller ungdomarna brottas med problem från 
hemmet. Mia talar om hur svårt det kan vara att koncentrera sig på skolan och hur det 
logiskt är svårt att prestera i skolan. Per beskriver hur många ungdomar självmant 
väljer att ta en annan väg. 

6.8	  Missuppfattade	  föreställningar	  
Polisen beskriver problemet kring de föreställningar som råder kring unga och polisen 
där missuppfattningar och informationsbrist är en utav många snedvridna tänkesätt i 
dessa områden. Per menar att informations intag från media generellt sätt är ganska 
lågt bland unga i dessa områden. Han beskriver hur många ungdomar på olika sätt 
kommer bort från omvärldens genom att inte ta del av vissa nyheter, Per förklarar 
följande 
 
Per: ”Många av ungdomarna i detta område ofta är ganska långt ifrån medias och 
omvärldens nyhetsflöde, många av ungarna tar inte ens del av vanliga nyheter så som 
aftonbladet”.  
 
Mia håller med om att det många gånger framkommer att unga inte riktigt förstår och 
inte heller begriper vad som till exempel händer på en socialtjänst. Hon tar upp 
problematiken med att inte förstå det språk och det sätt att prata som många gånger 
talas på en socialtjänst och trycker på den okunskap som ofta råder. Mia beskriver 
också hur socialsekreterare ofta byts ut och hur jobbigt det kan vara för en ung att 
hitta förtroende om det ständigt sker omplaceringar. Mia beskriver hur överbelastad 
socialtjänsten är och hur svårt det kan vara för en ung att vinna tillit till en 
handläggare man träffar första gången. Lena beskriver hur kunskap många gånger 
behöver övas på och hur denna nivå behöver utvecklas.  
 
Mia: ”Många vet till exempel inte riktigt vad man gör på socialtjänsten och det är 
ofta ett mycket svårt språk”.  
 
Mia: ”Jag upplever att många inte förstår hur det fungerar, för på myndigheter så 
hinner man knappt, ja det är ett ganska svårt språk, man hinner inte träffa sina 
klienter speciellt ofta, personal byts ut ofta och är man då ung och får höra, ja men 
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på nästa möte så ska vi göra det här och det här så kanske det dröjer två månader 
innan man får en tid och så är det en ny socialsekreterare som tar emot, asså det är 
väldigt svårt att få förtroende då och man kanske inte vill lämna hela sin livs historia 
och så där”.  
 
Lena:” Jag hör också detta, hororna på soc vad det någon som skrev på nätet 
häromdagen och det handlade om barn som blivit omhändertagna och då kommer en 
utav våra ungdomar och säger du måste hjälpa mig, du måste hjälpa mig och skriva 
ett brev till politikerna för dom har tagit den här killen och hans syskon då, vem har 
tagit dom säger jag, soc har tagit dom. Då får jag börja med en historia lektion, då 
får man börja med och säga vi har en lagstiftning barn som far illa och när inte 
föräldrarna är kapabla eller lyckas ta hand om sina barn, det kan vara av olika skäl 
man kan vara sjuk, man kan vara alldeles förbi av olika saker då måste vi som 
samhälle gå in och hjälpa de barnen, det är omsorg och det är ingen som bara går in 
och tar ett barn och så får jag börja… förstår du, jag får börja och vända på det och 
jag tror inte att han var med på banan egentligen och det här är ganska stort och 
svårt och vem är det egentligen som bestämmer”.  
 
Lena: ” kunskap, man har ingen aning om hur samhället är uppbyggt eller hur det 
fungerar”.  
 
Carolina trycker också på begreppet okunskap och kunskapsbrist. Hon menar att 
många unga men också deras föräldrar, kanske nyanlända från andra länder inte 
känner till Sverige och det svenska systemet. 
 
Carolina: ”Det är mycket, mycket okunskap här uppe. För nyanlända och i andra 
länder klassas polisen som någonting dåligt, man kanske blir rädd så fort man ser en 
polis”.  
 
De båda områdes poliser Per och Magnus berättar vidare om bristen på information i 
detta område och vikten av att vara närvarande samt att hela tiden föra information 
och kunskap vidare extra mycket i dessa områden eftersom att det är en ganska 
påtagligt låg kunskapsbrist. 
 
Per: ” Föräldrarnas utbildning, språk problem, olika former av trauman, psykiska 
åkommor från upplevelser, många kommer ju från krig o tortyr och misshandel och 
ofta är det ganska mycket våld i hemmet vilket då överförs på barnen. Familjerna tror 
jag är påverkade av ursprunget, till exempel så har vi ju många kurder från Irak som 
är och har vart väldigt förtryckta. Det är klart att dem har en bild av myndigheter 
som inte stämmer med en svensk familjs bild. Sen är det ju omöjligt att säga på vilket 
sätt”.  
 
De gemensamma nämnarna missuppfattningar och informationsbrist framkommer ur 
alla intervjuer som någonting mycket påtagligt och alla verkar hålla med om att 



	   35	  35	  

ungdomsattityder mot polis och svenska myndigheter är någonting mer än bara 
grupptryck och att verka cool inför kompisgänget. Att inte känna till varken språk 
eller system och att kunskapsnivån i dessa områden är låg menar Per beror på flera 
aspekter, han menar också att detta inte är konstigt i och med de faktorer som finns.  
 
Per: ”Trångboddhet, många barn, 8 barn i en trea liksom vart ska dem läsa sina 
läxor? Och sen överförs hela det problemet på skolan när man har massa ungar som 
bara löper amok på lektionerna nästan, tittar man på Bergsjöskolan i lågstadierna så 
är det ju kaos, och då ska de ändå kunna undervisa, istället läggs all tid på att hålla 
ordning. Så där är ju grundproblemet tror jag”.  
 
Missuppfattningar bland unga vad det gäller attityder och förtroende för svenska 
myndigheter ur de professionellas erfarenheter sammankopplas med en rad olika 
sociala aspekter, Per förklarar trångboddheten som ett perspektiv på sämre 
förutsättning i skolan. Jönhill (2012) diskuterar hur begreppen integration och 
segregation försvårar situationen i dessa områden. Jönhill (2012) menar att 
integrationen i det moderna svenska samhället försvårar våra tankar och idéer av att 
integrera människor. Genom att ständigt vara i behov av att integrera framkommer nu 
teorier om att integrationen istället för att påverka människor positivt numera 
påverkar människor på ett annorlunda negativt sätt.  
    Vad de professionella belyser är hur integrationen i dessa områden är svår och hur 
skälen för integration inte är möjligt. Kunskapsbrist, språkkunskaper och utbildning är 
tre av aspekterna kring planerad integration som ej fungerar. Segregation breder 
istället ut sig i dessa områden och desintegrationen verkar i själva verket vara 
någonting som istället för att hjälpa människor verkar för konflikt och social 
differentiering.  
    Polis Per belyser några av de sociala aspekterna, han menar att föräldrars 
utbildning, språkliga problem och upplevelser formar faktorer kring social 
integrering. Han pratar precis som Mia tidigare i texten om hur skolan tar stryk av den 
sämre integrationen i dessa områden. Precis som Jönhill (2012) beskriver 
integrationen och om den ens är möjlig menar Luhmann (1997) att delar av samhället, 
människorna i den eller organisationer aldrig är perfekta och därmed blir 
konsekvenserna att personer inte integreras (Luhmann, 1997 i Jönhill, 2012).  

6.9	  Förtroendehöjning	  att	  vända	  trenden	  
Lena beskriver att det krävs enormt engagemang för att återskapa vad som länge vart 
tillits problem, genom att skapa relation och genom att samverka kan en grupp 
tillsammans med en annan skapa någonting, detta framkommer tydligt ur citatet 
nedan.  
 
Lena: ”Man måste gå i relation med folk, de måste lita på mig och på det som vi gör 
tillsammans för att det ska ge en effekt och så får man genomföra, det kan vara små 
saker, men man genomför vissa förbättringar, vilket gör att man börjar och tro på sig 
själv och sin möjlighet att vara medskapare till det samhälle vi har”.  
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Lena: ”Efter att vi fick ha några träffar så bestämde vi oss för att vi skulle dra igång 
MBU och nu rullar det här och då är ju tanken med MBU att några stycken ska få ett 
gott förtroende för några stycken andra och så är det så med allt arbete vi gör, att 
den här lilla plätten har vi jobbat tillsammans med och de här människorna har 
träffat varandra och det kommer sedan att ge ringar på vattnet och fler och fler 
kommer att vända på dessa attityds problem som vi har”.  
 
Lena beskriver att den svaga tilltron behövs förändras. Hon menar att utvecklingen 
behöver handla om att öka tilliten för att få bukt på problemen. Ett sätt menar Lena är 
att samverka och skapa relationer. Lena ser ljuset i tunneln och talar om hur 
attityderna förändras till det bättre. Hon beskriver hur människan bakom uniformen 
till en första början var en ganska så skeptiskt ide i Angered. Efter ett flertalmöten 
bestämdes det att köra igång verksamheten. Lena beskriver hur arbetet med 
ungdomarna fungerar och hur samverkan genom att ett mindre antal människor möter 
varandra ska vända problematiken kring svagt förtroende.   
    För att öka förtroendet bland ungdomar som tappat tillit för svenska myndigheter 
menar de professionella att samverkan är otroligt viktig. Carolina beskriver hur viktigt 
det är med polisens närvaro. Carolina menar att Bergsjön som stadsdel har en fördel 
då poliserna som ingår i människan bakom uniformen också är områdespoliser.  
 
Carolina: ” Det är ju så att alla stadsdelar har ju inte områdespoliser till exempel. 
Sen handlar det ju mycket om hur mycket tid poliserna lägger ner, hur många är de 
och så. Sen är det ju så om de är borta liksom då tappar man, är man borta en hel 
sommar då tappar man ju det här förtroendet eller ungdomarna tappar förtroendet 
för polisen. Vi har ju möten med våra områdespoliser där vi diskuterar vad vi kan 
göra bättre, hur vi kan samarbeta och så. Vi har en årlig familjedag här, i Östra 
Göteborg då även räddningstjänsten kommer och ungdomarna får spela 
fotbollsmatch mot de” 
 
Magnus: ” Det är klart att det kräver en del resurser, vi lägger ner en del timmar och 
räddningstjänsten lägger ner ännu mer timmar och så vidare så att det är klart att det 
kräver en del men vi hävdar ju fortfarande att vi har igen de timmarna och de 
resurserna vi lägger ner”. 
 
Magnus berättar hur förtroende höjningen genom MBU är viktig. Han berättar också 
att resurserna som polisen lägger ner kring verksamheten gynnar det förebyggande 
arbetet och hur polisen rent förebyggande mässigt tar igen de resurserna som läggs 
ner på samverkan och MBU. Samtidigt talar poliserna om det hårt pressande trycket 
uppifrån och hur styrningen inte har någon gemensam nämnare vad det gäller det 
förebyggande arbetet. Magnus talar om hur stationer stängs ner och hur polisen på 
olika sätt kommer ifrån samhället och människorna.  
 



	   37	  37	  

Per: ” Jag tror att det är väldigt viktigt att man i förorten har en närvaro av polisen, 
inte bara vid ingripanden utan att man finns där på olika sätt och MBU är ju ett sätt. 
Eftersom det är så dålig information eller långt ifrån vårt samhälle att det behövs 
ännu mer för att komma ut med information och visa att vi finns. Man kan ju säga att 
det finns ett sug efter polisen i skolorna. Utav de poliser som arbetar ute så är det 
ganska hårt pressat med personal”.  
 
Per: ”Det är ju samma effekt på de sociala frågorna, istället för att jobba 
förebyggande i de här utsatta områdena så väntar man ju tills man har problemen 
med ungdomarna och så ska man ta tag i det när de är tolv, tretton, fjorton och 
femton, då är det ju jätte svårt att vända men istället för att satsa pengar nu och 
spara om fem, tio eller femton år då ah så gör man så här och det fungerar inte men 
det är svårt att vända det är en rejäl satsning”.  
 
Per:” Jag har nog svårt att se att polisen i stort på länsnivå eller nationell nivå är på 
rätt spår vad det gäller förbyggande arbete eller närhet det blir ju snarare åt andra 
hållet”. 
 
Magnus: ” Det blir större enheter och man drar in och så där så att det är mycket 
mer centraliserat. Man stänger receptioner och stationer, det kan man ju se så att vi 
kommer ju längre och längre ifrån allmänheten kan vi tycka” 
 
Vad Per och Magnus beskriver i ovanstående citat betonar hur myndigheterna i dessa 
områden behöver ha en ännu större närvaro och hur polisen inte bara vid ingripanden 
bör synas i området. Per beskriver hur informationsbristen är låg (som hänger ihop 
med tidigare analyser) samt för att motverka diskriminering genom visitering eller 
liknande bör polisen visa ungdomarna i dessa områden att de finns och att dem är där 
för att skapa trygghet.  
    Vad Per beskriver kan kopplas till den moraliska statusen och det diskriminerings 
resonemang som Goffman (1963) talar om. Goffman (1963) betonar hur människor 
med olika typer av stigman behöver betona den moraliska statusen och hur 
stigmatiseringen leder till ett ökat behov av att försvara sitt område. Alinia (2006) 
talar om den mentala och rumsliga separationen i samhället. Hon beskriver hur den 
rumsliga hierarkin bidrar till strukturen av de osynliga murarna mellan begreppet vi 
och dom. Den rumsliga diskvalifikationen som bidrar till uteslutning av etniska och 
kulturella skäl begränsar och utesluter vissa människor i samhället.  
    Poliserna beskriver hur den mentala och moraliska statusen i området behöver 
höjas och hur polisens närvaro är extra viktig. Vad Per talar om är framförallt vad 
Sernhede (2007) beskriver. Sernhede (2007) menar att identiteten vanligtvis försvaras 
av ungdomarna i och med utpekning som samhällets andra klass och menar att 
stigmatiseringsteori leder till betoning och försvar av området. På grund av 
förutsättningarna i området bör alltså polisen ha en ökad närvaro och tillgänglighet för 
att öka tilliten bland ungdomarna.  
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    Områdes poliser Per och Magnus håller båda med om att polisens närvaro i utsatta 
segregerade områden behöver vara stark. Per och Magnus talar om att satsa pengar nu 
och arbeta förebyggande istället för att vänta på att problemen skall uppkomma. 
Människan bakom uniformen menar de professionella, både polis och Lena är ett sätt 
att arbeta för att öka tillitsbristen för svenska myndigheter bland unga. Metoden är 
viktig eftersom den verkar för samverkan mellan grupperna.  
    Samtidigt som metoden människan bakom uniformen är ett sätt att öka förtroendet 
bland unga talar poliserna om hur ledningen inte är överens vad det gäller hur 
områdespoliserna och närheten av dem i området ska se ut. Magnus menar att polisen 
på grund av nedskärningar kommer längre och längre bort från allmänheten.  
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7.	  Sammanfattning	  och	  slutdiskussion 
Jag har i min studie av de professionellas erfarenheter av att arbeta med ungdomar 
som på ett eller annat vis förlorat förtroende för svenska myndigheter sett prov på en 
rad bakomliggande faktorer kring uppkomsten. Dels har sammankomsten av tidigare 
studier samt vetenskapliga teorier visat mig vägen till en ökad förståelse, dels har de 
professionella på läroämnet beskrivit hur dem uppfattar situationen för dem unga. Det 
som framkommer främst genom studien är de sociala aspekternas sammankoppling. 
Teorin om sociala konstruktioner hjälpte mig att förstå teorier kring stigmatisering 
och social exklusion. Att vara marginaliserad samt segregerad framkommer inte 
enbart ur en infallsvinkel. Kopplingen från stigmatiseringsteorin är starkt förankrad i 
vad de professionella också upplever är ungdomars vardag. Tjänstemännen beskriver 
hur ungdomar på grund av marginalisering och utanförskap tappat lusten och tron på 
sig själva.  
    Utanförskapsproblematiken, som är ett av huvud fynden i min studie beskriver de 
professionella har sin grund i problemet minskad tillit som är en av studiens tydligaste 
resultat. Precis som Sjögren (2010) beskriver konstruktionen vi och dom speglas detta 
i form av kontraster mellan bostadsområden i Göteborgsområdet. Vi och dom 
återspeglas även i fler aspekter än boendesegregationen, den ekonomiska 
segregationen har sin grund i klassamhället och utgör även den en skillnad som 
formar social status. Ekonomisk segregation, uteslutning och marginalisering då den 
är utan möjlighet att välja visar sig substantiell beroende på människors socio-
ekonomiska förutsättningar. Men begreppet vi och dom sammankopplas inte enbart 
med de socio-ekonomiska förutsättningarna, begreppet vi och dom belyser även 
svensk kontra utländsk bakgrund då vi problematiserar människor med annan etnisk 
bakgrund till grund för olika slags samhällsproblem (Molina, 1997). Molina belyser 
särbehandling som en form av diskriminering av den etniska bakgrunden samt hur 
rasifieringen av staden bäddar vidare för missvisande stereotypa antaganden av 
personer med annan etnisk bakgrund. Molina (1997) menar att diskriminering av den 
etniska bakgrunden är ett resultat som speglar historien kring kolonialismen som på 
ett strukturellt vis verkar för rasifieringen i staden.  
    De professionella talar om hur stereotypa föreställningar kring förorten och 
ungdomarna i dessa områden leder till diskriminering beroende på boendesituationen 
som är ett annat huvud resultat i studien. Visserligen pratar de professionella också 
om hur människor i dessa områden, främst med annan etnisk bakgrund aldrig 
någonsin ligger till grund för att vara sociala problem i samhället. Lena menar att 
förorter och annorlunda strukturer skulle kunna vara goda egenskaper för ett samhälle 
men bara om människorna i det samhället också själva uppfattar sig som resurser. Mia 
talar om segregationen och att problemet är ett problem då ena sidan av staden 
”lyckas”. Diskrimineringen breder alltså ut sig och de professionella talar om hur 
klyftorna ökar, hur vi allt mer och fler gånger kommer längre och längre bort ifrån 
varandra enbart beroende på klass, pengar och makt.  
    Poliserna talade också om problematiken kring skolan och hur det fria skolvalet 
dessvärre verkar för ökad segregation och exklusion. Studie duktiga elever väljer 
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skolor på andra orter medan studie svaga elever utan kunskap om eller viljan till att 
välja blir kvar i den segregerade skolan. Poliserna talar om kaoset i skolan i dessa 
områden. De menar att beroende på miljön och studiemotivationen i en grupp skildras 
detta i studiemotivationen hos ungdomarna. Poliserna talar om vikten av mixen i en 
klass, hur viktigt det är med delade erfarenheter samtidigt som det hos poliserna fanns 
en uppfattning kring det fria skolvalet och hur det istället för att öka integrationen 
dessvärre ökar segregationen i dessa områden.  
Jag ställer mig frågan är det så här vi vill ha vårt svenska samhälle? Folkhemmet vi så 
längre pratat om. Stadens rasifiering är bara ett av begreppen som formar hur 
segregationen och marginaliseringen breder ut sig. Det talas inte alls om det sociala 
omständigheterna politiskt sätt längre, det sociala, det som jag anser är det viktigaste 
vi har i Sverige har liksom kommit i sky undan i den politiska diskussionen. Senast 
häromdagen kunde vi höra i media hur klyftorna ökat i Sverige. Från att vara ett av de 
jämlikaste länderna i världen till att halka ner på stegen. Ett andra fynd i studien, att 
då tillhöra den del av samhället vars sociala status påverkas av samhällsutvecklingen 
och den vanmakt som Lena talar om. Maktlösheten, oförmågan och hjälplösheten och 
den effekt som speglar så många ungdomars vardag. Vilken effekt den nya 
samhällsutvecklingen har för ungdomarna har vi sett prov på i denna studie. Effekten 
av att attityder bildas och att attityden som de professionella beskriver den numera 
också skapar någon slags uppgivenhet hos de unga. En förtvivlan och en känsla av att 
inte räcka till, att inte lyckas. Vanmakt att inte klara av skolan, vanmakt att inte 
komma in på en utbildning, vanmakt att inte skaffa sig ett arbete, vanmakt att inte 
kunna flytta eller vanmakt att inte kunna köpa materiella ting. Ja, effekten som 
speglar attityderna är många och på något vis verkar det precis som polis Magnus 
också beskrev att utvecklingen i dessa områden breder ut sig.  
     En annan del i uppsatsen, som är en av flera tydliga resultat handlar om hur 
professionaliteter kan arbeta för att öka tilliten och att försöka vända trenden. Är då 
människan bakom uniformen ett bra sätt att öka tilliten för svenska myndigheter bland 
unga? Både Magnus och Lena håller med om att samverkan är ett bra sätt att öka 
missledande attityder och inställning. Genom samverkan där mindre grupper möter 
varandra får både polisen och ungdomarna en chans att förstå och lära av varandra. 
Vad de professionella håller med om är att polisen likaväl som ungdomarna ska få en 
chans att bli sedda och hörda utifrån båda gruppernas ställning. Lena beskriver hur vi 
tillsammans mår bra av att ha ett system som fungerar och hur polisen, när en olycka 
väl inträffar ska finnas där och skapa trygghet.  
     Ett annat resultat som är av stor vikt vad det gäller de professionellas erfarenheter 
av ungdomar i dessa områden som det diskuterades mycket kring i intervjuerna var 
problematiken kring okunskap, som logiskt sätt går hand i hand med de faktorer som 
tidigare tagits upp. Missledande, stereotypa föreställningar och den tillitsbrist som är 
ömsesidig mellan dessa grupper behövs arbeta med. Konklusionen är att människan 
bakom uniformen på alla sätt och vis bekämpar i alla fall till viss del dessa 
förvillanden i tankarna.  
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    Jag har i min studie fått en mycket mer mångsidig bild av bakomliggande faktorer 
kring ämnet. Genom intervjuer med de professionella samt fördjupning i vetenskaplig 
teori och tidigare studier har bilden av förorten utifrån flera aspekter bevisats för mig.   
De viktigaste delarna i studien handlar om utanförskapet och hur stigmatiseringen, 
som handlar om personer med ett avvikande utmärkande på ett större plan genererar 
territoriellt stigma och som beroende på området breder ut sig bland människor. 
Ungdomar i förorter blir offer för hur stigmatiseringen påverkar bostadsområden. En 
annan viktig del kring detta är att ungdomarna genom medvetenhet inte längre 
tolererar hur dem bemöts av samhället, politiker och myndigheter. Dags läget 
förorsakar precis som det gjorde i Frankrikes städer och svenska förorter hur 
ungdomar på olika sätt vill förändra sin situation. Hur uppror, tumult och revolt kan 
sammankopplas med de faktorer jag tagit upp i denna studie visar sig överensstämma 
med vetenskapsteori, tidigare forskning och resultatet i denna studie.  
    En avslutande inblick vill jag dessutom förmedla och det handlar just om begreppet 
vi och dom som för mig har en enormt stor mening inom sig. Det handlar framförallt 
om den skillnad som råder bland oss. Skillnaden som jag ser den är så enormt stor och 
det handlar framförallt om den ekonomiska statusen i samhället. Sverige 2013 som vi 
idag ser det är ett land som klarat sig från ekonomiska kriser, ett land där alla 
människor är lika värda, ett land där alla får arbeten och ett land där alla kan lyckas. 
Ja, troligtvis är detta vad många skulle kalla Sverige 2013. Ett land som kommit långt, 
ett land som på många sätt lyckats, ett land med skyddsnät där ingen människa varken 
kan eller får hamna utanför.  
    Även om dessa utopistiska meningar beskriver Sverige 2013 finns det fortfarande 
människor som är en del av allt det där andra, det som man inte riktigt ser och det som 
man gärna blundar för. 
    Utanförskap, exklusion och stigmatisering, ja dessa begrepp är vad denna uppsats 
kom att handla om och på något konstigt sätt verkar det som att det svenska folket och 
politikerna har glömt post koden till förorten, glömt av att det faktiskt finns 
människor som lever i dessa områden utanför staden och som faktiskt dagligen möter 
hinder. Språkhinder, systemhinder eller helt enkelt bara känslan av att känna sig 
utanför.   
 

7.1	  Vidare	  forskning	  
Vad jag hoppas på framtidsmässigt är att forskning på detta område återtar sin 
ställning och position igen. Forskning kring ”tillitssjukdomarna” är ett jätte intressant 
ämne och förhoppningsvis kan forskningen bidra till att vinden vänder.  
    En intressant infallsvinkel hade vart att forskningen också kunde göras utifrån 
ungdomarnas perspektiv eller att jämföra fler stadsdelar.  
    Jag är övertygad om att forskning kring diskriminering och stigmatisering behövs 
för att utjämna samhällsskick. En kvantitativ studie ur ett ungdomsperspektiv vad det 
gäller attityder och förtroende hade också vart en intressant studie. Då hade faktorerna 
kring problemet besvaras utav de ungdomar som allting faktiskt handlar om.  
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Hej! 
 
Mitt namn är Renée Lafata. Jag studerar programmet socialt arbete, - ledning och 
organisation på högskolan i Halmstad.  
Under vården 2013 skriver jag min C-uppsats kring ungdomars attityder mot 
myndigheter/polis. 
Syftet med studien är att utifrån er som professionella samla era erfarenheter av att 
arbeta med ungdomar som har förlorat tilliten för svenska myndigheter och öka 
förståelsen för de ungas situation samt hur ni som professionella arbetar för att öka 
förtroendet för svenska myndigheter bland unga. 
 
Projektet kommer att bestå av intervjuer som både är frivilliga och anonyma. Om det 
finns tillstånd kommer intervjuerna att spelas in på band men självklart enbart 
handskas av mig och därefter raderas. Detta för att underlätta skrivandet för mig som 
författare.  
Om det är så att man vill dra sig ur deltagandet är detta absolut möjligt och inga 
problem.  
 
Jag vill med dessa ord tacka alla på förhand! 
Tveka inte att höra av dig om det finns frågor! 
 
Renée Lafata  
07xx-xxxxxx 
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Intervjuguide	  	  
 
Intervjupersonerna har i den semistrukturerade intervjun stor frihet att utforma svaren 
på sitt sätt. denna typ av intervju ger också personerna chans att utveckla sina svar, 
det skulle också kunna vara så att intervjupersonerna utvecklar sina svar till tankar 
som inte finns med i intervjumallen.  

 
Tema 1: Attityder 
 
Vem: 
Ålder: 
Befattning: 
Hur länge har du varit verksam inom det sociala arbetet? 
 

- Hur förhåller du/ni er till problematiken kring ungas attityder mot 
samhället, det vill säga myndigheter, socialarbetare och polis? 
 

- Anser ni att det finns skilda attityder? 
 

- Vad tror ni att detta kan bero på? 
 

- Dessa attityder, beskriv dem? – vilken/vilka åsikter/attityder är de som flest 
gånger känns igen? 
 

- På vilket sätt är det en fördel för myndigheter/polisen att arbeta med dessa 
attityder, genom till exempel olika ungdoms projekt, MBU? 
 

- Vilka fler insatser finns, vad görs för att motverka denna problematik? 
 

- Som socialarbetare/polis har dessa attityder stor betydelse för ert 
förbyggande arbete? (normalisering, motverkande av brott) Eller.. spelar 
attityder och åsikter ingen roll när det kommer till unga? 

 
- Har ett samarbete med till exempel MBU på något sätt förändrat 

brottsligheten (upploppen) i Göteborg? 
 

- Ser ni skillnader? Alltså, anser ni att sociala projekt skapar skillnader i 
ungas attityder?  

 
- Om ja, På vilket sätt framkommer detta? 

 
- Om vi tänker oss Människan bakom uniformens huvudsakliga syfte… vilket 

är det? Genomsyrar detta syfte hela Göteborgs Stads vision kring unga och 
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attityder? 
 

- Tycker ni att syftet uppfyller vad som även görs polisiärt i praktiken? 
 

- Beskriv detta? 
 
Tema 2: Segregation, marginalisering  
 
 

- Om vi skulle prata om begreppet segregation, hur skulle du beskriva det? 
 

- Hur arbetar du med detta? 
 

- Vad betyder det att vara marginaliserad? 
 

- Vilken betydelse har detta för unga? 
 
Tema 3: Diskriminering ”Vi mot dom”  
 

- Vad betyder begreppet diskriminering för dig? 
 

- Inom din yrkesverksamhet vilka typer av förställningar om unga stöter du 
på? 
 

- Under hela min studietid har jag stött på orden ”vi och dom”, - som för mig 
har betydelsen av att göra samhällets ”andra” (i detta fall invandare) till 
samhällsproblem och objekt för olika former av insatser och åtgärder.  
 

- Hur ser du på detta? 
 

 
- Är detta antagande verklighet? 

 
- I så fall vad har det för betydelse för de unga? 
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