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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Pantrarna genom att se på vad för typ av social rörelse 

Pantrarna är. Sociala faktorer som låg bakom bildandet, deras förebilder, metoderna de 

använde, hur de organiserade sig och vad de ville uppnå undersöktes. Bakgrunden till 

bildandet av en social rörelse som Pantrarna var komplex och flera teorier och begrepp fick 

därför användas för att försöka förklara kontext såväl som Pantrarna som social rörelse. 

    Uppsatsen är gjord genom en kvalitativ metod bestående av intervjuer, innehållsanalys på 

filmen om dem, observation vid deras festival, netnografisk studie av rörelsen där Facebook, 

Youtube och deras hemsida studerats.   

    De viktigaste resultatet som hittades var att Pantrarna är en social rörelse som bygger på ett 

konfliktperspektiv där de använder metoder som att storma politikers möten och genom 

demonstrationer. De anordnar även föreläsningar och en årlig musikfestival som är gratis. 

Medlemmarna upplever ett utanförskap och upplever att de inte har möjligheter att uppnå sina 

mål och drömmar som boende i andra områden utanför förorten. Men möjligen är det så att de 

är fast i sin egen upplevelse av alienation mot det omgivande samhället och snarare bidrar till 

den än att, som de vill, motverka den. 

Nyckelord: Social rörelse, Förorten, Alienation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  
The purpose of this paper was to investigate Pantrarna by looking at what kind of social 

movement Pantrarna are. Social factors behind the founding, the rolemodels, methods used, 

how they were organized and what they wanted to achieve was studied. The background of 

the founding of the social movement like Pantrarna was complex and therefore several 

theories and concepts were used to try to understand the context as well as Pantrarna as a 

social movement. Qualitative method consisting of interviews, content analysis of the movie 

about them, observation at their festival, a netnographic study of the movement through 

Facebook, Youtube and on their website. 

    The most important findings was that Pantrarna is a social movement that rests on a conflict 

perspective where they use methods like storming politicians meetings and through 

demonstrations. They also arrange lectures and a yearly music festival that’s free. The 

members experience an exclusion and they feel that they don’t have the same possibilities to 

achieve their goals and dreams like the residents in other areas outside the suburbs. But 

maybe they are stuck in their own experience of alienation towards the surrounding society 

and rather contribute to it, as oppose to doing what they want, counteract it. 

Keywords: Social movement, Suburb, Alienation. 
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1.  Inledning 

Med anledning av skottlossningar som skett i Göteborgs förorter de senaste åren så 

ordnades det med stormöte i områdets nya idrottshall där ansvariga politiker svarade på frågor 

från de boende i Biskopsgården. Där framkom en frustration över en nedåtgående trend enligt 

en deltagare och en annan menade att problemen i förorten funnits sedan början av 2000-talet. 

(Dagens Nyheter, Littorin, 2013) 

    Det är i denna frustration som organisationen Pantrarna bildades i stadsdelen och 

miljonprogramsområdet Biskopsgården i Göteborg som en signal till politiker efter 

påtryckningar om att få till en ny fritidsgård. (Aftonbladet, Sima, 2013) 

    När vi hörde talas om organisationen Pantrarna och deras arbete som huvudsakligen riktas 

mot ungdomar i förorten blev vi nyfikna och ville veta mer om vilken typ av organisation det 

rörde sig om. 

    Pantrarna i Göteborg är en organisation och en social rörelse som startade den 14 februari 

2011. De arbetar med mobilisering av de boende i förorten med ett särskilt fokus på de unga 

invånarna. Arbetet bygger på en känsla av en social exkludering bland ungdomarna från 

resten utav samhället och att deras röster och krav inte hörs eller tas tillvara. 

    Vi valde kvalitativ metod för att studera Pantrarnas verksamhet. Vi använder 

metodtriangulering där vi genomför intervjuer, filmanalys, genom observation på 

deras 1 maj festival och genom att genomföra en netnografisk studie. Vi fångar de aktivas 

egen syn och kompletterar deras berättelser med ytterligare empiri genom att granska filmen 

om dem och genom att se dem i arbete. 

    Med den här studien ville vi utreda vad som ligger bakom uppstarten av organisationen 

Pantrarna, varför organisationen behövs, hur de arbetar praktiskt idag och vilka visioner de 

har för framtiden men även vad det är som definierar dem som social rörelse. 

    Sernhede (2007) menar att förortens unga demoniseras i media och att de felbehandlas av 

rättsapparaten. Områdena i stadens utkanter anses ofta vara farliga och konfliktfyllda ställen 

där de boende är av annan etnisk härkomst och målas väldigt ofta upp som 

socialbidragsberoende. Detta leder till att ungdomarna i dessa områden känner sig kränkta och 

svartmålade av det omgivande samhället. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka organisationen Pantrarna och deras arbete för 

upprustning av förorten i Göteborg. Vi gör detta genom att studera vilken typ av social rörelse 

de är och varför de behövs enligt dem själva. Syftet är också att undersöka vilka metoder de 

använder sig av, vad de vill uppnå med sitt arbete och hur organisationen kan förstås i ett 

sociologiskt perspektiv, med hjälp av sociologisk teoribildning om utanförskap, övervakning, 

social mobilisering och empowerment. Konkreta frågor som besvaras i uppsatsen är: 

 Vilken typ av social rörelse är Pantrarna? 

o Vilka sociala faktorer ligger bakom att Pantrarna bildades? 

o Hur visar sig Pantrarnas upplevda utanförskap? 

o Vilken inverkan har Black Panthers som förebild på Pantrarna?  

o Vad är deras metoder?  

o Hur är panterrörelsen organiserad? 

o Vad vill de uppnå med sitt arbete?  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I uppsatsen har vi sökt upp tidigare gjorda studier inom flera olika områden. Empowerment, 

sociala rörelser och social mobilisering har varit nyckelord vid sökandet efter tidigare 

forskning. Vi undersökte mekanismerna bakom vad som utgör sociala rörelser och särskilt i 

förhållande till arbetet som görs i förorter, i Sverige men även globalt.  

    Kapitlet inleds med ett stycke om förortens problematik och fortsätter sedan med 

vetenskapliga artiklar som i tur och ordning tar upp; Svarta Pantrarnas historia och metoder, 

demoniseringen av unga i urbana miljöer, urbana miljöer och social exkludering, mobilisering 

av förorten genom att aktivera ungdomar och slutligen Empowerment som en social process 

mot politiska mål. 

3.1 Förortens problematik 
Ove Sernhede är Sveriges mest kände forskare inom området urbana miljöer och ungdom, han 

är verksam på Göteborgs Universitet. 

    Det går enligt Sernhede (2007) att se ett mycket tydligt socialt mönster i framväxten av 

bostadsområden i Sverige där det finns en hög andel människor med annan etnisk härkomst 

än svensk. Det finns i dessa områden en korrelation mellan förortsområdet och mängden 

låginkomsttagare och socialbidragsberoende. En del av områdena anses av allmänheten som 

farliga och undermåliga ställen att bo på. Samtidigt sprids det enligt Sernhede (2007) en falsk 

bild i medier om att de boende i ett sådant område generellt är att betrakta som ett socialt 

problem. Sernhede (2007) menar dock att bilden inte är rättvisande och att en majoritet av 

invånarna i svenska förorter inte är fast i bidragsberoende och utanförskap. Förortsområdena 

är placerade utanför stadskärnan och det är få etniska svenskar som bor kvar där. De boende i 

förorten blir separerade från staden och bilden av dem kablas genom tv som visar bilder av 

kriminella invandrarungdomar eller sambakarnevaler. (Sernhede, 2007, s.44-45) 

    Sernhede (2007) talar om en händelse där några ungdomar försöker frita en kamrat som 

håller på att bli gripen. Denna typ av våldsamma händelser i förorten mellan ungdomar och 

polisen är inte helt ovanlig. Negativa omnämnanden i media och TV ses av 

förortsungdomarna som kränkningar. Media ses till slut inte som en neutral instans utan deras 

uppgift är att svartmåla och legitimera det som sägs om invandrarna i förorten. (Sernhede, 

2007) 

3.2 Urbana miljöer och social exkludering 
McCarthy (1999) menar att ekonomisk och social omstrukturering i samhället slår hårt mot 

urbana miljöer med social polarisering, exkludering och segregation som följd. Han menar att 
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det leder till att vissa exkluderade grupper förlorar tillgången till fördelarna som en sådan 

omstrukturering ger, de förlorar medlen till att delta i samhället. Detta gäller inom flera 

områden. (McCarthy, 1999) 

    McCarthy (1999) tar upp två tolkningar i förhållande till hur man ska förstå segregationen 

och dess underliggande processer. En äldre tolkning som grundar sig på en förståelse av 

segregationsprocessen som strukturell, som något som baseras på en fattigdomskultur där 

social alienation är en direkt följd av segregation. Den teoribildningen bygger på antagandet 

att om människan tar sig ur den segregerade delen av staden till ett mindre segregerat område 

så kommer denne kunna konkurrera på lika villkor som medborgare från andra stadsdelar. 

Den andra teoribildningen bygger på hypotesen att en afroamerikansk medborgare i USA 

kommer fortsätta uppleva en diskriminering på såväl bostadsmarknaden- som på 

arbetsmarknaden även om hen tar sig ur det segregerade området. Problemet är enligt denna 

teori individuellt. 

    Viktigt i ett sammanhang då det rör sig om begrepp som polarisering och exkludering 

menar McCarthy (1999) är att användandet av begreppen i sig kan innebära problem i denna 

kontext. Begreppen riskerar att förenkla verkligheten och därmed medverka till en ”social 

patologisering” som knyts till individer istället för strukturer. Dessutom kan grupper av egen 

fri vilja välja att vara segregerade för att behålla sin kultur och politiska värderingar. Vilket 

kan leda till en motsatt effekt där ursprungsavsikten att ”empower” de som verkar vara 

exkluderade istället leder till en ”disempowerment”. (McCarthy, 1999. Villeval, 2008) 

McCarthy (1999) menar att de då kan hamna i ett permanent beroendetillstånd gentemot 

välgörenhet och styrsystem som hjälper dem. 

3.3 Demoniseringen av unga i urbana miljöer 
Liksom Sernhede (2007) menar Mabala (2011) att de unga låg- och medelklassungdomarna, 

som bor i urbana miljöer, blir demoniserade och misstänkliggjorda. Han menar att de negativa 

föreställningarna som finns om ungdomarna blir till självuppfyllande profetior, som riskerar 

att bli just det hotet mot status-quo som makthavarna fruktar. För att motverka denna 

utveckling behövs det enligt författaren väl finansierade program som drivs av de unga på 

lokal nivå såväl som på nationella och internationella nivåer. 

    Mabala (2011, s.171) lyfter staters syn på den unga befolkningen som en grupp som utgör 

ett potentiellt hot mot rådande ordning. De satsar därför främst på bestraffande åtgärder och 

om det sker utan att man arbetar förebyggande, menar Mabala (2011), att det finns en stor risk 
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att man bara ökar rådande spänningar och stigmatiserar de unga som hamnat på kant med 

lagen. 

    När det kommer till ungas situation i staden så lyfter Mabala (2011, s.172) fram det faktum 

att många av dessa unga målas upp som kriminella av de poliser som är satta att upprätthålla 

ordning i staden. I undersökningen ”National Youth Situation Analysis” angav de unga sin 

syn på poliserna som fientliga emot dem och de upplevde att poliserna hade en stereotyp 

negativ bild av dem. De unga berättar om upplevelsen att stå mellan de våldsamma unga som 

är med i gäng, och polisen som stereotypt klumpar ihop dem med de unga kriminella. 

3.4 Mobilisera förorten genom att aktivera ungdomar? 

Dahlstedt är inspirerad av Focaults teoretiska perspektiv om ”power and governmentality” 

och beskriver sökandet efter aktivering, mobilisering underifrån och större samhällsansvar 

som en del av det pågående skapandet av politiska motiv av olika slag. Det finns idag i 

liberala demokratier en uppsättning av ”tekniker för medborgarskap” som innebär att stärka 

en individs individuella autonomi och deras deltagande i samhällslivet så att de lättare kan 

kontrolleras. (Dahlstedt, 2008) 

The creation of "responsible subjects" consists of a broad assortment of technologies, with many different faces, applied in a 

number of different fields. What they have in common is that they mold subjectivities in a way that prompts individuals, on 

their own, to want to take initiatives, "to shape up," and not be "a burden to society.(Dahlstedt, 2008, s. 484) 

    Genom att delta i det sociala samhället, i en organisation så är tanken att deltagaren formas 

till en individ som vill ta initiativ och jobbar för att förbättra samhället istället för att vara en 

belastning för det. När medborgarna aktivt deltar i kommunala frågor och politik så skapar de 

succesivt överseende, förståelse och ömsesidighet. Det går tydligt att se hur människan skapas 

till ett moraliskt subjekt. Fokus på individ och civilsamhälle i förhållande till staten är central. 

(Dahlstedt, 2008) Dahlstedts syn på deltagande i samhällslivet går i linje med det arbete och 

mål som Pantrarna säger att de vill uppnå. Att minska problemen mellan individ och struktur.  

3.5 Empowerment som en social process mot politiska mål 

Empowerment, att utveckla egenmakt kommer alltid att vara nödvändigt när kunskap, makt 

och tillgångar är ojämnt fördelade menar Villeval (2008). Den ojämna fördelningen innebär 

att individer, grupper, sociala klasser och till och med hela nationer hindras från att förbättra 

sina egna livssituationer och livskvalité. Det är ur sådana här situationer av ojämlikhet som 

empowerment uppstår. (Villeval, 2008)  

Gaining the strength, confidence and vision to work for positive changes in their lives, individually and together with others, 

is the process of empowerment. Women and men become empowered by their own effort, not by what others do for them. 

(Villeval, 2008 s.254) 
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    Villeval (2008) menar också att empowerment-inriktat arbete söker ett politiskt mål som 

kretsar kring lika rättigheter och möjligheter för alla människor. Det handlar om att 

ombalansera maktens struktur och åstadkomma ett klassmedvetande. Empowerment syftar till 

ett specifikt politiskt mål och det är att säkra tillgången till lika rättigheter och möjligheter.  

Empowerment is about collective community, and ultimately class conscientization, to critically understand reality in order to 

use the power which even the powerless do possess, so as to challenge the powerful and ultimately to transform that reality 

through conscious political struggles. (Villeval, 2008 s.254) Det krävs ett alltså först medvetande för att 

kunna förändra situationen. 

3.6 Svarta Pantrarnas historia och metoder 
Den svenska Panterrörelsen har förebilder från 1970-talet USA vad gäller att försöka 

överbrygga den förortsproblematik som denna uppsats behandlar. Nästa stycke tar upp 

ideologin bakom rörelsen. 

    The Black Panther Party for Self-Defence (härdanefter benämnda som BPP) grundades i 

Oakland USA 1966.  Ideologin som formade organisationen grundade sig i en ökad klass och 

rasmedvetenhet och uppfattningen att icke-våldsmetoder inte fungerar som metod för att möta 

den svarta befolkningens behov. The Black Panthers arbetade dock med en rad olika metoder 

utöver de mer kända militanta, de bedrev föreläsningar om svartas historia, jobbade för 

införande av trafikljus, erbjöd gratis sjukvård och startade utbildningsprogram. (Pope & 

Flanigan, 2013)  

    Pope & Flanigan (2013) menar att organisationer som sysslar med någon form av politisk 

våldsam revolt som samtidigt arbetar med att erbjuda sociala tjänster gör det för att få ökat 

stöd från samhället i stort. Erbjudandet av välfärdstjänster kan enligt Pope & Flanigan (2013) 

också vara ett sätt att få människor att delta i våldsamma och/eller politiska aktiviteter. Hur 

mycket makt det faktiskt ger beror på vilka välfärdstjänster som erbjuds av samhället i det 

specifika området, alltså mottagarens möjlighet att få del av sådana tjänster på annat håll. 

3.7 Sammanfattning bakgrund och tidigare forskning 

Den tidigare forskningen hjälper oss genom att förklara och definiera situationen i förorten. 

Särskilt fokus riktas mot ungdomarna i förorterna och det är i synnerhet det vi för med oss i 

vår uppsats, för att få en djupare och bredare bild av situationen då Pantrarna också riktar sitt 

fokus på de unga i förorten. Avsnittet behandlar även mobilisering av ungdomar genom 

aktivering och empowerment-inriktat arbete. Forskningen som gjorts hjälper oss att förstå och 

definiera den specifika kontext vi studerat. Utanförskap, unga, förort och empowerment-

arbete som bedrivs med de unga är alla centrala delar i denna uppsats. 

 



7 
 

4. Teoretiska utgångspunkter och sociologiska begrepp 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de olika teorier och begrepp vi valt att använda i 

uppsatsen. Valet av teorier och begrepp har vuxit fram parallellt med insamling av det 

empiriska materialet och i förhållande till frågeställningarna.  

    Alienationsteorin används för att förklara Pantrarnas upplevda utanförskap. I förhållande 

till alienationen används begreppen empowerment, social rörelse och social mobilisering för 

att gå in på djupet kring vad Pantrarna är för typ av social rörelse och hur rörelsen arbetar för 

att försöka motverka den maktlöshet de menar att förorten befinner sig i. Förortens 

territoriella stigmatisering och invånarnas etnicitet kopplas till det vi ser som en upplevd 

alienation gentemot det omgivande samhället. Panoptikon har valts ut i förhållande till 

filmanalysen där övervakning är ett tydligt fokus genomgående i filmen. Teori om komplexa 

ojämlikheter används för att förklara hur alienationen gestaltar sig olika i förhållande till 

klass, kön och etnicitet som används som analysverktyg i uppsatsen. Vi gör detta eftersom 

empirin visat att det är relevant att se på skillnader beroende på dessa sociologiska begrepp. 

4.1 Komplexa ojämlikheter 
Definitionen av en demokratisk stat bygger på fria val, yttrandefrihet, möjlighet att fritt bilda 

politiskt parti, kroppslig integritet, fri associationsrätt och rätten att slippa maktfullkomligt 

gripande. Om vi adderar representation i parlamentet till en operationalisering av demokrati så 

ser vi att kvinnor och etniska minoriteter i samhället inte uppnår rättvisa inom det politiska 

området. (Walby, 2009) 

    De komplexa ojämlikheterna är relaterade till människors klass, kön, etnicitet, handikapp, 

ålder och sexuell läggning. Vi kommer i analysen att använda begreppen klass, kön och 

etnicitet som analysverktyg då det är av mest relevans. Walby talar även om de fyra olika 

institutionella domänerna ekonomi, våld, styrsystem och civilsamhälle.  Varje område bör 

teoriseras som enskilda system med sociala relationer som agerar som regimer för komplex 

ojämlikhet. Det är viktigt att se på vilket ontologiskt djup som komplex ojämlikhet råder inom 

varje område.(Walby, 2009) 

    Det essentiella i Walbys teori är att de olika komplexa ojämlikheterna kommer att ge skilda 

uttryck i de olika domänerna. Det är just därför viktigt att titta på alla domäner när man ser på 

ojämlikheterna för att förstå på vilket sätt orättvisan ger uttryck. I uppsatsen kommer vi dock 

att ha ett särskilt fokus på kön och etnicitet då vårt empiriska material visar på att det finns 

skillnader i förhållande till dessa regimer. 
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Med hjälp av alienationsteorin försöker vi förstå och förklara vad som ligger bakom det som 

tidigare forskning beskriver som förortens problematik d.v.s. oroligheter, våldsutövningar och 

känslor av separation från övriga samhället och som rapporteras från förorterna, som vi 

beskrev i inledningen, i Göteborg.  

4.2 Jämvikt, konflikt och alienation  
Israel (1968) menar att tanken om individens alienation verkar bygga på föreställningar om 

individen och samhället som ofta är outtalade. Men teorier om konflikter och motsättningar 

mellan individ och samhälle förutsätter dessa föreställningar som grundar sig på krav från 

båda håll som är motsägande. En sådan föreställning är att det skulle finnas en strävan efter ett 

relativt konstant tillstånd som vill uppnås av antingen individen eller samhället, eller av båda. 

Detta kan relateras till såväl Mabalas (2011) beskrivning av statens syn på den unga 

befolkningen som en grupp som utgör ett potentiellt hot mot en rådande ordning som till 

McCarthys (1999) syn på förortsproblematiken som ”social patologisering”, alltså något sjuk 

eller onormalt. Föreställningen om jämvikt mellan den mänskliga organismen och 

samhällsorganismen som vill uppnå ett jämnviktstillstånd, konsensus, rubbas ständigt och 

istället uppstår konflikter. Konfliktbaserade balansrubbningar i samhällsorganismen kan till 

exempel bero på att individer har ett normavvikande beteende. Ett fullständigt konfliktfritt 

samhälle kan endast uppnås om människorna i det beter sig på det av samhället önskvärda 

sättet, menar Israel (1968).  

    Ifall utgångspunkten är ett samhälleligt tillstånd där jämvikt råder så blir individen eller 

individerna som inte är integrerade betraktade som ”problemet” eftersom de anses sakna 

förutsättningar för att anpassa sig till de premisser som är nödvändiga för att samhället skall 

kunna fungera ”normalt”. Alienation förknippas i detta sammanhang med individens brist på 

anpassning till samhället (Israel, 1968). Men man kan också vända på problematiken. 

”Jämnviktstillstånd hos individen däremot kan rubbas genom att samhällets krav hindrar individens harmoniska 

utveckling, alltså individens möjligheter till självförverkligande. Samhällets sociala struktur hindrar individen 

från att uppnå ett balanstillstånd.” (Israel, 1968 s.14) 

    Alienationsbegreppets dubbla innebörd, att det refererar till både strukturella processer, 

samhällsperspektivet, och psykologiska tillstånd, individens möjligheter till 

självförverkligande, är ett skäl till att termen är så svår att översätta (Israel, 1968).  

    Israels teori om alienation kommer att användas för att förklara jämnvikstillståndet (eller 

bristen på ett sådant) mellan förorten, ungdomarna och det omgivande samhället.  

    I analyskapitlet återkommer vi till hur förortens territoriella stigmatisering och invånarnas 

etnicitet kan kopplas till det vi ser som en upplevd alienation (individperspektivet) gentemot 
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det omgivande samhället. 

    Israel (1968) menar att det finns två olika sätt att se på jämviktstillståndet mellan samhälle 

och individ. Vi har sett att Pantrarna antar konfliktperspektivet genom att inta ställningen att 

det är samhällets krav som hejdar de boende i förorten från att uppnå harmoni. Därför är de en 

social rörelse som står i konflikt med samhället som ju omger dem med de strukturer eller 

brist på möjligheter som hindrar dem från att utvecklas, menar de. 

4.3 Sociala rörelser och social mobilisering 
Social mobilisering handlar om organisering av olika samhällsgrupper vilket kan medverka 

till social förändring och utveckling. Författarna tar bland annat upp aktivistiska rörelser vars 

syfte är att åstadkomma varierande typer av social förändring genom till exempel 

protestmarscher och ockupationsaktiviteter. (Denvall, Heule, Kristiansen, 2011)  

    Vilka begrepp som används om en specifik samhällsgrupp kan få stor betydelse vid 

förståelsen av dem. Heule & Kristiansen (2011) för resonemang kring om det finns 

antimobiliserande begrepp som snarare bidrar till förtryck av de människor som skulle 

mobiliseras. 

Social mobilisering handlar om människor som för en gemensam kamp i organiserad form 

mot något som uppfattas som orättvist i samhället. (Heule, Kristiansen, 2011) 

    Wettergren & Jamison (2006) menar att en majoritet av de nuvarande definitionerna av 

sociala rörelser samlas kring följande definition; 

”en social rörelse är ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller organisationer) kollektivt handlande, vars 

aktörer delar vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med varandra och befinner 

sig i konflikt med det etablerade systemet inom det område där de verkar och framför sina protester. För att räknas 

som en social rörelse krävs också att protesthandlingarna och den kollektiva identitet som rörelsen etablerar 

uppvisar en viss varaktighet över tid.”(Wettergren & Jamison 2006, s.10) 

    Vidare beskrivs sociala rörelser som något som för fram kritik mot etablissemanget och 

dess system och på grund av detta så kan de sägas vara i konflikt med makten. Det kan vara 

svårt att exakt definiera vad som utgör en social rörelse. Vid en empirisk undersökning kan 

det dock gå att studera de uttryck som rörelsen tar sig och på de nätverk, grupper och 

organisationer som bär upp rörelsen genom att sprida dess idéer och kollektiva identitet. 

Gränserna för en social rörelse reproduceras och produceras genom det kollektiva 

identitetsarbetet som sker mot andra rörelser och det omgivande samhället. Frågorna rörelsen 

ställer kring vad den vill och hur man vill nå dit är centrala i detta arbete. (Wettergren & 

Jamison, 2006)  



10 
 

    En annan viktig distinktion vid studier av sociala rörelser är graden av institutionalisering. 

Det har sagts att en social rörelse som blivit en institution därmed upphör att vara en social 

rörelse, eftersom den då är en del av systemet och innehar en fast plats bland andra 

institutioner. Samtidigt så kan den möjligtvis behålla sin plats som social rörelse genom 

samverkan och samarbete med andra organisationer som inte blivit institutioner. Poängen är 

att belysa det spänningsförhållande som råder och frågorna rörelser måste ställa sig när de 

växer. (Wettergren & Jamison, 2006) 

    Sociala rörelser är ofta uppburna i mer lösa sammansättningar bestående av nätverk där det 

kan finnas flera olika anledningar till de vitt skilda banden som håller den samman. Det kan 

rentav i vissa fall handla om att det blir en livsstil, där ett stort engagemang i rörelsens arbete 

är centralt hos medlemmarna .(Ahrne, Papakostas, 2006) 

    Centralt i sociala rörelser är en konfliktdimension där ett samhälleligt tillstånd ofta ligger 

till grund för formande av sociala rörelser, de är ofta resultat av ett ojämlikt samhälleligt 

tillstånd. Metoderna rörelsen använder sig av kan ses i ljuset av den orättvisan som ligger till 

grund för grundandet av rörelsen. Sociala rörelser använder sig dessutom ofta av icke-

konventionella metoder som våldsamma protester, direktaktioner och revolution. (Ring, 2007) 

    Baserat på resultatet av intervjuer, observationer och filmanalys bland annat återkommer vi 

i analyskapitlet till vilken typ av rörelse Pantrarna är och hur de står i förhållande till grad av 

institutionalisering och hur deras förhållande till makten ser ut. 

4.4 Etnicitet och nya sociala rörelser 
Begreppet etnicitet har sin grund i en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”, en uppdelning som 

baseras på upplevda olikheter i kultur och inte sällan även baserad på människors ursprung. 

Olikheterna som upplevs och därmed också uppdelningen baseras på en konstruktion inom 

och utanför gruppen. Vilken etnicitet en person har är inte ristat i sten och därmed givet, något 

som flitigt antagits och antas. (Olsson, 1999) 

    Etnicitet kan dock inte enskilt förklara rådande förhållanden som vi tidigare beskrivit inom 

multikulturella förorter i Sverige. Där finns gemenskaper som inte går att beskriva enbart med 

hjälp av att titta på etnicitets- eller nationstillhörighet. Kulturell mångfald och flerspråkighet 

är normalt i dessa urbana miljöer. (Olsson, 1999) 

    Ålund (1999) menar att det i multietniska förorter finns en medvetenhet om det 

gemensamma utanförskap som de unga delar och med det följer en social mobilisering som 

inte tar hänsyn till etnicitet eller boendemiljö. Kulturella uttryck formas inom sociala rörelser 

där unga människor kan nå en ökad medvetenhet.  
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”Det komplexa och dynamiska samspelet mellan olika inflytanden inbegriper också den roll som massmedia, 

kommersiell kultur och skilda samhällsinstitutioner spelar när det gäller att påverka, kontrollera och styra 

ungdomskulturens utveckling.” (Ålund, 1999, s.253) 

    Ålund (1999) menar att inom huvudstadens multietniska förorter har vuxit fram en delad 

lokal gemenskap i områden med en majoritet utlandsfödda vuxit fram en delad lokal 

gemenskap. Trots problem så finns det en samhörighet och solidaritet som lett till en stor 

social uppfinningsrikedom. Generellt arbetas vidare för att komma framåt och försöker hitta 

konstruktiva lösningar på de problem som uppstår. (Ålund, 1999) 

    Vid diskussioner kring ”nya sociala rörelser” talas det om rörelser som sysslar med social 

mobilisering och organisation på gräsrotsnivå. Dessa ställs mot strukturer i form av samhällets 

institutioner som kontrollerar vardagens sociala relationer och olika kulturella livsformer. De 

är sammanlänkade med de spänningar som finns i förhållande till olika områden inom 

samhället och begrepp som globalisering, massmedia och mångkulturalism. Detta gör att det 

civila livet hittar nya uttryckssätt. (Ålund, 1999) 

    Ett sådant kulturellt uttryck är inom musiken där det kan finnas ett tydligt politiskt 

medvetandegörande och där kritik av rådande samhällsproblem är centralt. Musiken kretsar 

ofta kring rasism, sociala problem och segregering. Det råder en gemenskap och ett dynamiskt 

samspel mellan områden, lokalt och globalt och det råder samtidigt ett spänningsförhållande 

mellan civilsamhälle och stat. (Ålund, 1999) 

4.5 Territoriell stigmatisering 

Waquant beskriver i Sernhede (2007) områden där de boende är uteslutna från det 

omkringliggande samhället, han talar om ”neigbourhoods of exile”. De bor som i ett reservat 

där invånarna är dömda till ett liv där de dagligen påminns om att de bor i ett område där de 

oönskade bor, förlorarna i den sociala strukturen. I Europa däremot till skillnad från i USA så 

finns en medborgarskapstradition historiskt som betonar att alla individer skall vara jämlika. 

Något som också många unga börjat hörsamma och många ”andragenerationsinvandrare” har 

börjat protestera mot att vara en andra klassens medborgare. (Sernhede, 2007, s.59-60) 

    Den stigmatisering som följer av att man bor i ett specifikt område gör också att de unga får 

ett behov av att försvara sin stadsdel och identitet. Taktiken för hur man gör det kan variera, 

vanligast är att spela på eller leva upp till bilderna av farlighet som medierna producerar. 

(Sernhede, 2007, s.60-61) 

4.6 Panoptikon 
Panoptikon, en språklig nykonstruktion som kan definieras som det allseende ögat. Det var 

filosofen Jeremy Bentham som arbetade fram idén att realisera tanken om ett fängelse även i 



12 
 

andra kontexter så som till exempel verkstäder, skolor och sjukhus. (Bentham, 2002)[1791] 

    I skolorna används systemet för ett syfte: att eleverna ska ägna sig åt studierna. Genom att 

skilja eleverna från varandra och genom den centrala och dolda platsen för läraren så kommer 

all lek, kackel och andra tänkbara distraktioner att kunna upphävas. (Bentham, 2002 s.160) 

    Det handlar om en hierarkisk övervakning av individer där ”blicken” är en teknisk apparat 

som medför en maktutövning. För att förklara med ett praktiskt exempel beskriver Foucault 

(2002) ett militärläger med de perfekta observationerna.  Ett konstgjort samhälle där makten 

övervakas enbart med blicken och gatorna är byggda för att kontrolleras från alla håll. 

Resultatet blir en makt som är verksam tack vare att allting synliggörs. Även idag när det 

planeras stadsplaner, arbetarkvarter, sjukhus, uppfostringsanstalter etc. så används denna 

teknik av hierarkisk övervakning och lägermodellen för att övervaka. (Foucault, 2002 s.172-

173)  

    Benthams panoptikon är det arkitektoniska uttrycket för denna samordning av 

maktmekanismer. En cirkelformad byggnad med ett upphöjt torn i mitten som vakar över alla 

som ett allseende öga. Individerna som är fångade sina celler ser inte de andra fångarna, utan 

endast tornet och den vakande vakten i tornet. (Foucault, 2002 s.201) 

    Det är på det här viset Panoptikon uppnår sin effekt, att göra fångarna medvetna om att de 

kan bli sedda, då de inte vet om vakten står där eller inte. På detta sätt fungerar makten 

automatiskt. Övervakningen blir permanent och så fullkomlig att den inte behöver utövas utan 

den arkitektoriska mekanismen (tornet med vakten) blir en maskin. Den skapar och 

underhåller makten som blir oberoende av vem som utövar den, fångarna själva uppbär den. 

Målet med Panoptikon är också att minska på våldet, genom att arbetaren, medborgaren, 

dåren och de andra fångarna vet att de ständigt kan bli övervakade kommer de att arbeta, vara 

lydiga och hålla sig lugna. (Foucault, 2002 s.203) 

    Disciplinen som är tänkt att utarbetas inom slutna områden som skolor och verkstäder 

drömde Bentham om att förvanda till ett nät av anordningar som skulle finnas överallt, 

ständigt vaksamma, täckande hela samhället utan luckor och avbrott. (Foucault, 2002 s.209-

210) Det som gör denna teori så relevant för vår studie är för att filmen som vi studerat 

”Behandla oss inte som djur” till stor handlar om och trycker väldigt mycket på hur utsatta de 

är av övervakning genom övervakningskameror och polisens konstanta närvaro i områdena.  

4.7 Vad är Empowerment och vad är syftet? 
Empowerment, som har sitt ursprung i begreppet power, som syftar till makt, styrka och kraft. 

Det brukar översättas med egenmakt och handlar om att etablera individer eller grupper 
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genom att stärka dem på ett sätt som ger dem kraft till att själva ändra de villkor som gör att 

de befinner sig i en svag och maktlös situation. Målet är att ge människor större självkontroll 

genom olika processer, aktiviteter osv. Det här ska leda till att ge individen bättre 

självförtroende, självbild, större kunskaper samt färdigheter. (Askheim & Starrin, 2010) 

    Människors positioner i samhället är skapade av människor och historiska processer. Dessa 

strukturer beslutar om vilken grad av makt och kontroll, men även maktlöshet individen 

kommer att ha över sitt liv. Men i och med att de är människoskapta kan de också förändras. 

Det centrala här är att göra människor medvetna om sambandet mellan sin livssituation och de 

yttre samhälleliga förhållandena. (Askheim & Starrin, 2010) 

 

4.8 Sammanfattning Teori 

Vi har nu presenterat den teoretiska bakgrunden till förortens problematik och hur den kan 

förklaras och förstås vilket vi återkommer till i den sociologiska analysen.  

    Teorierna valdes för att kunna besvara på frågeställningarna och för att kunna användas 

som verktyg i analysen. Teorierna behandlar det upplevda utanförskapet genom att beskriva 

komplexa ojämlikheter, alienation och panoptikon som fördjupas i analysen. För att analysera 

hur de definieras som social rörelse så har vi använt oss av teorier kring sociala rörelser och 

etnicitet men även empowerment. Det är med hjälp av den tidigare forskningen och det 

empiriska materialet vi fått fram som valet av teorier och begrepp gjorts.  

    Nedan följer först beskrivning av metoder för insamling av empiriskt material och därefter 

kommer resultatredovisning. 
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5. Metod  

I följande avsnitt presenteras de metodval som gjorts i uppsatsen. Vi beskriver vår 

förförståelse, tillvägagångssätt/urval och redogör för kvalitativ metod, etik, hur tidigare 

forskning sökts fram, tillvägagångssätt vid intervjuer, observationer, hur filmanalysen har 

gjorts och slutligen ett avsnitt om netnografi. 

  Vi inledde insamlingen av empiri med intervjuer av två aktiva inom Pantrarna. Syftet var att 

fånga deras upplevelser och syn på Pantrarna i förhållande till våra frågeställningar. 

Ambitionen var att få till fler intervjuer men den möjligheten fanns inte eftersom de aktiva 

inte ville ställa upp på intervju. De intervjuerna vi genomförde ledde till ett tips om festivalen 

de skulle anordna längre fram och observation valdes som metod för att se hur de arbetar. 

Under tiden så valde vi att göra en filmanalys och senare även en netnografisk undersökning. 

    Redan vid sökandet av informanter märktes det att Pantrarna verkade vara en stängd rörelse 

och informationskanalerna som erbjöds var starkt begränsade. Det var mot den bakgrunden 

som vi valde att studera rörelsen på internet där vi studerade filmen om dem som är deras bild 

av förorten och utanförskapet. Vi ville komplettera den bilden ytterligare och genomförde 

därför en netnografisk undersökning där vi kunde se hur de faktiskt styr informationen om sig 

själva. Observationen fyllde funktionen att vi kunde granska hur de framför sitt budskap i 

praktiken. De olika metoderna breddar och kompletterar varandra genom att de visar upp 

Pantrarnas skilda arbetssätt och därigenom också vilken typ av rörelse de är och hur de styr 

informationen om sig själva. Genomgående tema under insamlingen av empiri har också varit 

att ha ett kritiskt öga till Pantrarna som social rörelse. Det var viktigt för oss att inte köpa 

deras budskap utan att faktiskt granska dem och deras arbetssätt genom flera metoder. 

5.1 Förförståelse 
Valet av ämnet kommer från vårt gemensamma intresse för arbete med ungdomar. Dessutom 

kommer vi båda ifrån så kallade förorter och bostadsområden från ”miljonprogrammet” och 

har därför erfarenheter från att ha fått uppleva en ofta ensidig och demoniserad bild av de 

områden vi kommer ifrån. En utav oss hade hört talas om organisationen, men hade ingen 

djupare förståelse för vad exakt de gjorde och hur de arbetade. 

5.2 Tillvägagångssätt/urval  
Vi inledde uppsatsarbetet med att börja skapa oss en bild av organisationen Pantrarna. Vi 

sökte efter information om Pantrarna på internet. Vi använde oss dels av deras egen hemsida 

men även av nyhetsartiklar och krönikor om dem. När vi hade skapat oss en initial bild av 

rörelsen diskuterade vi vilket urval som skulle göras och beslutade oss för att söka efter 
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informanter bland de mest aktiva inom organisationen. Organisationen finns i både Göteborg 

och Malmö men eftersom vi hade en tidsbegränsning och även en begränsning i hur stor 

uppsatsen fick bli i omfång så valde vi att studera Göteborgsavdelningen. Dessutom så bor en 

utav oss i Göteborg.  

    Vi ville gärna nå grundarna och helst den innersta kretsen kring Pantrarna. Detta visade sig 

vara lite av ett omöjligt uppdrag eftersom de saknar kontaktuppgifter på hemsidan. Men vi 

lyckades, genom fortsatta studier av dem på internet, att få tag på ett antal namn på de som 

varit med från början och började därefter skicka ut meddelanden till dem via det sociala 

mediet Facebook. Vi hittade sex personer som förekommit i intervjuer och på andra ställen på 

internet med en anknytning till organisationen. Detta ledde dessvärre bara till ett svar och hen 

lät meddela att alla var fullt upptagna med planering av 1maj festivalen. Men trots att 

Pantrarna visade sig vara en mycket stängd organisation som verkligen inte var lätta att nå för 

att få till intervjuer så är vi mycket nöjda med att ändå lyckats genomföra intervju med 

ordföranden och ytterligare en medlem.  

Vi bad om hjälp med att ordna fler intervjuer men de kunde dessvärre inte hjälpa oss med det. 

Anledningen de uppgav var att alla har så mycket att göra med 1maj festivalen, som kan ses 

som deras största evenemang om året.  För att ytterligare bredda och komplettera det 

empiriska materialet så genomförde vi en innehållsanalys av filmen ”Behandla oss inte som 

djur” som sägs vara del 1 (av 2 just nu) i en serie filmer om Pantrarna. Denna film distribueras 

fritt på internetsidan Youtube. 

    Intervjuerna ledde dessutom till att vi fick en inbjudan till festivalen som de anordnade i 

Göteborgsförorten Angered och vi beslutade oss då för att genomföra observationer där. Detta 

gjorde vi för att kunna jämföra den information vi fick genom intervjuerna med hur Pantrarna 

förmedlar sitt budskap verkligheten och se direkt hur de arbetar. 

    Under uppsatsarbetet använde vi litteratur som författats av Ove Sernhede som är professor 

i Socialt arbete på Göteborgs Universitet. Vi beslutade oss sedan för att kontakta honom för 

att söka råd och för att få en djupare insikt i ämnet. Kontakten togs via mail men han bad oss 

sedan ringa upp honom vilket vi gjorde och en längre ostrukturerad intervju genomfördes. 

Vi gjorde detta eftersom Ove är expert på området och för att få ytterligare information och 

kunskap kring uppsatsområdet. 

5.3 Metodologi och kvalitativ metod  
Kvalitativ metod syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper och söker efter 

frågor som vad ett fenomen är och vad det betyder. (Widerberg, 2006) Då vi i vår uppsats ska 
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studera en organisation genom ett urval av individer som utgör den så har vi valt kvalitativ 

metod.  

    Vi har valt att använda oss av en metodologisk triangulering. Ingen enskild metod kan 

sägas överträffa andra och det är upp till forskaren att finna den eller de som är bäst lämpade 

till uppgiften. Den ena utesluter heller inte den andra och triangulering är ett sätt att 

kombinera metoder för att se på forskningsobjektet ur olika perspektiv för att hitta eventuella 

kontraster i empirin. Användningen av metodtriangulering möjliggör en jämförelse mellan 

resultaten från de olika metoderna för att bekräfta fynd eller för att tillföra nytt djup. 

(Denscombe, 2009) 

    Vi har arbetat med semi-strukturerade intervjuer där vi operationaliserade oss fram till en 

intervjumall utifrån de frågeställningar vi ställt upp. Syftet var att ställa ett antal personliga 

och informella frågor om intervjupersonen för att sen följa upp med något mer analytiska 

frågor kring personens bakgrund och frågor om personens roll inom organisationen. Slutligen 

ställde vi ett antal utredande frågor om vad personen har för uppfattning om organisationens 

arbete idag och om hens syn på det framtida arbetet. (Se bilaga) 

    Etnografiska studier innebär ofta en kartläggning av stora utsnitt av grupper eller 

lokalsamhällen. Inte sällan läggs fokus på kulturella eller föreställningsmässiga ting som 

symboler, idéer, tankesätt eller betydelser. I den induktiva etnografin ligger ett tydligt fokus 

på metoden som nyckeln till god forskning. Etnografin kan sägas bestå av två huvudelement; 

fältarbete och författande av text. Själva begreppet i sig har nämligen två betydelser: 

empiriskt arbete och komplett studie (text) Båda betydelserna är essentiella, men vid en 

induktiv etnografi ses empirin som speciellt betydelsefull medan texten är själva 

presentationen av resultat snarare än den mest centrala och komplexa delen. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008) 

    Vi har i uppsatsen inspirerats av den induktiva etnografin. Även om vårt arbete i fält är 

under en kortare tid och kring en enskild grupp av mindre storlek så har vi arbetat efter 

uppfattningen att empirin är det centrala. Vi har dessutom valt att arbeta induktivt genom att 

hitta teorier och dra slutsatser efter att vi samlat in en stor del av det empiriska materialet. Vi 

utförde intervjuer samt analyserade en film om organisationen innan vi valde ut teorier. Det 

här valde vi att göra för att inte låta oss styras i alltför hög grad av teoribildningen kring 

forskningsobjektet. 
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5.4 Etik 
Det är ett krav att vid forskning få ett samtycke av personen som intervjuas. Det är också 

centralt att berätta för personen på vilket sätt deltagandet berör forskningsprojektet. (Dalen, 

2007)  

    Innan vi genomförde intervjuerna informerade vi informanterna om att det är helt frivilligt 

samt att de kan avbryta när som helst. Vi frågade även om det är okej att intervjuerna spelas in 

och informerade om att det endast är vi som kommer använda materialet specifikt till 

uppsatsen och även att filerna raderas när det inte längre finns användning för dem. 

    Personerna vi intervjuade informerades om den övergripande planen för uppsatsen, syftet 

med forskningen och vad den används till, samt vad det finns för möjliga fördelar med 

uppsatsen och hur den kan användas i ett senare skede och byggas vidare på. Det här kallas 

krav på information. (Dalen, 2007) 

    Informanterna ska vara väl informerade på vad de deltar i för att känna sig mer öppna och 

avslappnade. Målet är att få fram en känsla av att det är vanligt samtal och inte en formell 

intervju. I en kvalitativ studie ska individerna som deltar i den behandlas med allra största 

möjliga konfidentialitet eftersom forskare och informant möts personligen. Uppgifterna och 

materialet ska förvaras så att obehöriga inte har möjlighet att ta del av dem. (Dalen, 2007)  

    Det här är något vi kommer att ta hänsyn till i vår undersökning ifall personerna begär det.  

5.5 Hur tidigare forskning söktes fram 

Vetenskapliga artiklar har sökts fram och granskats i förhållande till de begrepp som 

empowerment, social mobilisering och så vidare som vi valt att undersöka närmare. Ledande i 

detta arbete har varit tanken på det fortsatta uppsatsarbetet där vi velat hitta den tidigare 

forskningen som har flest beröringspunkter med ämnet. Fem artiklar valdes ut för att få en 

bakgrund av tidigare studier för vår egen studie och för att kunna användas vid det framtida 

analysarbetet. Artiklarna som presenteras handlar bland annat om sociala rörelser, politiskt 

arbete för förändring, förorten, empowerment och den amerikanska organisationen The Black 

Panthers som var inspirationskällan till den svenska organisationen Pantrarna.  

5.6 Intervju  
Målet med en intervju är att få fram slående och målande beskrivningar om hur andra 

människor uppfattar olika delar av sina liv. Den kvalitativa intervjun är särskilt anpassad för 

att ge en insikt om informanternas upplevelser, funderingar och innersta tankar. Ett 

övergripande mål för kvalitativ forskning är att uppnå kunskap om fenomen som rör 

människor och förhållanden i deras sociala verklighet. (Dalen, 2007) 
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    Vi genomförde en parintervju tillsammans och valde att ställa frågor båda två och 

låta våra roller vara likvärdiga som intervjuare, vi gjorde alltså ingen konkret uppdelning 

mellan vem som ska göra vad. Intervjun genomfördes med båda informanterna närvarande på 

ett café i centrala Göteborg som en av dem valt ut på förhand då det enligt henne var ett bra 

ställe. Intervjun varade i cirka 45 minuter och vi strävade efter att uppnå en avslappnad känsla 

där vi ville att de skulle känna som att det var ett helt vanligt samtal. Men vi upplevde under 

inledningen av intervjun att de var påverkade och lite spända eftersom vi spelade in med 

mobilerna som låg på bordet mellan oss. Under intervjuns gång så avtog nervositeten hos 

informanterna och samtalet flöt på. 

    Vi märkte av att de tänkte sig för innan de svarade, det verkade som att de tänkte igenom 

sina svar innan de gav dem, möjligen berodde detta på att de övervägde om svaret stämde 

överens med Pantrarnas åsikt och idé. I vissa intervjusvar upplevde vi att de uttryckte sig 

svepande och aningen generellt kring exempelvis vad som förändrats i förorten och vad som 

är deras anledning till engagemanget. 

    Innan vi inledde själva intervjun delgavs informanterna en underrättelse om 

informationskravet där vi ger information om uppsatsens syfte och hur vi tänkt genomföra 

intervjun samt att den är frivillig och att de när som helst kan avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att de själva bestämmer om de vill delta, konfidentialitetskravet 

handlar om att uppgifterna om informant och insamlad data behandlas konfidentiellt & 

nyttjandekravet handlar om att informera om att innehållet enbart används till denna studie. 

(Bryman, 2008) 

5.7 Observationer  

Etnografin vill beskriva kulturer och grupper och bland annat deras livsstilar, uppfattningar 

och övertygelser och förstå saker från de involverades synvinkel (Denscombe, 2011). 

    Eftersom vi ville se hur Pantrarna arbetar i praktiken så valde vi att även observera dem i 

arbete när de anordnade ”Speak your mind” festivalen. Vi besökte alltså Pantrarnas 

musikfestival som anordnades 1maj 2014. Vårt syfte var att observera utifrån de 

frågeställningar som uppsatsen bygger på. Vi ville få ett komplement till de intervjuer och den 

innehållsanalys som gjorts av filmen om Pantrarna. Två olika observationer tecknades ned för 

att ge en så bred bild av festivalen som möjligt. 

    Två forskare som observerar samma sak kommer inte nödvändigtvis att notera samma 

saker. Kompetens, engagemang, psykologiska faktorer som perception och minne spelar in 

när det gäller vad som läggs märke till. Vad vi kommer ihåg och vad vi glömmer är inte en 
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slump utan kopplas till ett mönster i minnets sätt att komma ihåg vissa saker och glömma 

andra. (Denscombe, 2011) 

    Det är viktigt att på förhand ha gjort klart vad som ska observeras och om människor är 

studieobjektet så behöver det fastställas vem eller vilka som ska observeras. Även om det är 

något speciellt i miljön som ska observeras så behöver det fastställas innan. (Bryman, 2011) 

    Vi bestämde oss för att observera ett antal parametrar på förhand och valde dessutom att gå 

in med lite skilda fokusområden. Det vi valde att fokusera på var miljön i området, besökarna 

på festivalen och då med fokus på ett antal olika faktorer såsom, ålder, etnicitet etc. Vi 

fokuserade även på artisterna och deras musik och texter men även på de som jobbade kring 

festivalen på olika sätt (vakter, polis & arrangörer).  

    Vi har även ett filter som släpper igenom vissa saker och utestänger andra, det blir det vi 

uppfattar som ”det som skedde”. Våra sinnen tillåter oss inte att ta in allt och det påverkar 

informationsmängden. Detta handlar om hur perceptionen är selektiv. (Denscombe, 2011) 

Även saker som hur vi mår och vad vi upplever vid observationstillfället påverkas av att vi 

är hungriga, bekymrade osv. Vad som faktiskt upplevs påverkas av de känslor vi upplever just 

där och då. Det handlar då om förhöjd perception. (Denscombe, 2011)  

    På så sätt har vi försökt komplettera varandra genom att observera och anteckna det som 

berörde oss på något sätt. Då en utav oss inte är ifrån Göteborg alls blev miljön och landskap 

mycket i fokus, medan det för den andra blev mer på stämningen, folket, musiken och så 

vidare. Vi hade inte delat upp vem som skulle observera vad, utan båda skulle försöka få en 

bra helhetsbild utav festivalen. Under festivalen var det egentligen bara de två informanterna 

som kände till att vi var där med anledning av uppsatsen. Vi kunde observera men samtidigt 

delta precis som övriga besökare. 

    Observationer gjordes för att få en egen uppfattning om hur Pantrarna arbetar, då festivalen 

kan ses som en av deras arbetsmetoder. Genom att observera så fick vi även bilda oss en egen 

uppfattning om förorten och hur det faktiskt är och ser ut där, till skillnad från vad man läser i 

tidningarna. Observationen var också viktig då vi fick se och höra budskapet som Pantrarna 

ville få fram genom artisterna och låtarna som de valt ut. Syftet med det här är att kunna svara 

på hur de arbetar samt vilken typ av social rörelse de är och vilket budskap de vill nå ut med 

till de unga. 
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5.8 Innehållsanalys av film 
Innehållsanalys är ett brett begrepp som kan handla om en överordnad disciplin att analysera 

men även som en specifik analysteknik. Då handlar det om att analysera specifika texter och 

dokument genom att systematiskt bestämma innehållet med utgångspunkt i förbestämda 

kategorier. Problemformulering bör i vårt fall vara ledande i analysen och det kan vara av 

intresse att titta på vilka ämnen som tas upp och vilka intressanta områden behandlas. Detta 

enligt en induktiv ansats. (Boolsen, 2007) 

    Vi har valt att använda oss av en film som Pantrarna själva har gjort. De benämner den som 

en dokumentärfilm men den skulle möjligen också kunna kallas för propagandafilm. Filmen 

behandlar organisationen i Göteborg och visar upp bland annat vad de arbetar för, vilka 

metoder de använder sig av och medlemmar och ungdomar får berätta om hur de känner sig 

utsatta och varför situationen i förorten är påfrestande för dem. När vi analyserade filmen 

noterade vi filmens olika händelseförlopp för att få en helhetsbild av filmen. Förutom det så 

letade vi särskilt efter nämnvärt starka scener, olika begrepp som återkommer i filmen, 

huvudpersoner och citat från de olika intervjuerna och scenerna i filmen.     

5.9 Netnografi 
Netnografiska forskare intresserar sig främst för informationskanaler där flödet av 

information är användargenererat, som på exempelvis sidor som Facebook, Twitter och 

Youtube. (Berg, 2012) Vi har i uppsatsen studerat Pantrarnas grupp på Facebook men även 

studerat kommentarerna och responsen som två filmer får i kommentarflödet om dem på 

youtube.  

    Någon guide för den netnografiska undersökningen har inte använts då det i sådana här 

typer av undersökningar ofta är fråga om att anpassa utforskandet till det specifika villkor som 

råder på forskningsfältet i fråga. (Berg, 2012)  

    Eftersom det inte finns någon exakt manual för hur en netnografisk studie skall genomföras 

så har vi därför försökt anpassa och förbereda oss genom att studera sociala medier som vi 

presenterar och analyserar senare i uppsatsen. Fokusområde är vad det är för typ av inlägg 

som Pantrarna publicerar i Facebookgruppen, vilken respons de får via kommentarer och hur 

kommunikationen ser ut. På Youtube analyseras kommentarerna till filmen Behandla oss inte 

som djur. Även ett annat klipp som lagts ut av Pantrarna på Youtube har studerats och i 

klippet visas hur några medlemmar blir stoppade av polisen.   
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6. Resultat  

Här följer en kort genomgång av resultatkapitlets uppbyggnad. Empirin består av intervjuer, 

filmanalys, observationer och en netnografisk undersökning. Intervjuerna har genomförts med 

två informanter, Sabrin och Amanda, som är aktiva inom organisationen. Sedan följer en 

innehållsanalys av filmen ”Behandla oss inte som djur”, två separata observationer gjorda på 

festivalen ”Speak your mind” som anordnades 1 maj av Pantrarna och slutligen en 

netnografisk undersökning av Pantrarnas facebooksida och Youtube-kanal.  

    Avsnittet är strukturerat med en uppdelning mellan de olika metoderna för insamling av 

empiri. Detta för att enklare kunna se hur de bildar en helhet genom att se på likheter såväl 

som skillnader. Resultatdelen avslutas sedan med en sammanfattning av det empiriska 

materialet samt en genomgång om hur materialet kommer användas vid analys. 

6.1 Intervjuer med medlemmar i panterrörelsen 

Här nedan presenteras det samlade intervjumaterialet. Det grundas på två intervjuer med 

aktiva pantrar som fått berätta lite om sig själva för att sen i tur och ordning berätta om deras 

skäl för att gå med i Pantrarna, hur rörelsen grundades, strukturen, hur de ser på Pantrarnas 

arbete, finansiering, varför de behövs, kopplingen till The Black Panthers, mål och visioner 

och slutligen följer en sammanfattning av intervjumaterialet. 

6.1.1 Informanternas erfarenhet och bakgrund 

De två informanterna Amanda och Sabrin bor i Göteborg och är aktiva inom organisationen 

Pantrarna. Amanda är 27 år gammal och uppvuxen i stadsdelen Biskopsgården där Pantrarna 

bildades. Hon berättar att hon kände en av grundarna, att hon vuxit upp i området och att hon 

har varit medlem i drygt ett år. Hon menar att eftersom det hände i hennes område så var det 

en naturlig kontakt och inget hon sökte upp. 

    Sabrin är 22 år gammal och bor i ett annat av miljonprogrammets områden i Göteborg, 

närmare bestämt Brunnsbo. Hon fick upp intresset för Pantrarna efter att de kom och besökte 

Göteborgs Universitet (där hon studerar till Socionom ) och då visade de även sin film. Idag 

är Sabrin ordförande för Pantrarna. 

6.1.2 Anledning till engagemang 

Sabrin berättar att det var Pantrarnas direkta metoder som lockade henne och att hon kände att 

om man är passiv så accepterar man situationen. Amanda svarar att hon håller med Sabrin 

men tillägger att hon upplever att hon kunde röra sig fritt i hela Biskopsgården under hennes 

uppväxt och kände sig trygg. Något som inte riktigt gäller idag säger hon. Hon har sett att 

uppväxten för hennes småsyskon kommer vara annorlunda än det var för henne. Hon tillägger 
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” …ingen kommer ge nån en fritidsgård, det är ingen som kommer komma *paus* tyvärr så 

fungerar de inte så, så vi försöker väl göra det som politikerna misslyckas med att göra…”.  

    Vi ber henne utveckla vad som har förändrats och hon fyller i att det har blivit ett hårdare 

klimat och att hon anser att politikerna gett upp. Hon har svårt att komma på konkreta 

exempel utan säger att det var mycket som fanns förut som inte längre finns. Men när vi 

nämner att vi hört att det funnits flera gårdar runt omkring i området så säger hon att det även 

var så att det anordnades discon och andra aktiviteter för ungdomarna men att det är helt borta 

idag. 

6.1.3 Organisationsstrukturen inom Pantrarna 

När vi frågade om strukturen inom organisationen så svarade Amanda att alla bidrar med det 

de kan bidra med och Sabrin förtydligade med ”Vi har kassör i alla fall, de officiella grejerna 

typ sekreterare, kassör o så, men man delar upp efter ansvarsområde.” Hon beskriver en 

väldigt löst strukturerad organisation där det egentligen bara är en handfull personer som har 

som Sabrin säger ”officiella” roller. Vidare berättar Sabrin att de håller på att omorganisera 

och att de har en ansvarsgrupp som består av ca tio personer. Under denna del av intervjun får 

vi intrycket att de gärna vill kunna visa upp en struktur och ordning som kanske inte riktigt 

finns där idag. 

6.1.4 Pantrarnas arbete idag 

När vi frågar hur Pantrarna arbetar idag så svarar Sabrin att de arbetar efter rådande behov, att 

det blir en form av arbete med att få till fritidsgården och något annat när det kommer till 

festivalen, men de nämner inte hur de bestämmer vad behovet är. 

    Sabrin och Amanda berättar också att de just nu arbetar med en festival som de ska ha den 

1 maj i Angered. ”Och då är det också mycket planering, kontakt med olika föreningar, 

sponsorer… så det beror på vad man gör, vi lägger upp arbetet utefter det…” (Sabrin) 

Ja, men sen så är de ju också vi ska ju starta upp nu på grund av att det är valår så ska vi starta upp med våra 

föreläsningstillfällen ”Harakat” som de heter… och där vi ska försöka lägga mycket fokus på just valet, på politik, 

och så där. (Amanda) 

”Harakat” betyder rörelse på arabiska och är en föreläsning som vill ge en bild om samhället 

och hur det har påverkats av dåtida och nutida händelser. (pantrarna.com) 

    Amanda berättar att de kommer ha en kommande inriktning på det politiska området och 

Sabrin förtydligar sen att temat kommer vara demokrati. Vi frågar om de har någon koppling 

till en viss ideologi eller ett specifikt parti men de svarar då att de är partipolitiskt obundna 

och att det går ut på att göra folk mer medvetna.     
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6.1.5 Finansiering av rörelsen 

Vi frågar vem eller vilka som sponsrar dem när de t.ex. tar hit en panter från USA och Sabrin 

svarar att de söker pengar från olika studieförbund som ABF och liknande. Sabrin säger att 

det är mycket jobb hela tiden med att söka pengar och när vi ber dem förtydliga så berättar 

hon att de söker för varje enskilt projekt ”Sen ska vi försöka ändra på det i framtiden och 

istället söka de stora pengarna.” 

    De talar om en byråkrati och en svårighet med att söka pengar för enskilda projekt. De vill 

kunna få ett stabilt ekonomiskt stöd så att de kanske på sikt slipper arbeta med detta ideellt. 

Sabrin berättar också att hon tycker det är häftigt att organisationen växt från att vara som en 

”bebis” till att nu ha föreläsningar, utbildning om föreningskunskap, hur man söker pengar 

för olika projekt och ”… Sådana byråkratiska grejer du vet”. 

6.1.6 Varför behövs Pantrarna enligt dem själva? 

På en direkt fråga om varför de egentligen behöver finnas till svarar Sabrin: 

För att det saknas en representation för förorten. Både i mediala sammanhang, politiska och kulturella. Om man 

tänker på festivalen t.ex. så det är därför. Jag ser pantrarna som en förening som ska just representera förorten, 

och få förortens röster hörda i de här olika rummen och det saknas, det är mycket att man pratar om förorten, 

forskare om förorten. Men det är sällan förorten får representera sig själv. (Sabrin) 

    Hon talar om att lyfta förortens röster inom samhällets olika områden. Festivalen som vi 

senare observerade blir Pantrarnas kulturella bidrag och att de försöker sträva efter att vara 

förortens röst. 

6.1.7 Svarta Pantrarna i USA 

Vi var intresserade av kopplingen till ”The Black Panthers” och frågade dem hur kopplingen 

till dem såg ut. Sabrin berättar “Ja jo absolut det finns en koppling. I början när Pantrarna 

bildades så satt grundarna och tänkte satt vad ska vi bygga våra tankar på och hur ska vi 

arbeta, vi måste ha inspiration. Och så sökte de runt och man sökte efter exempel historiskt 

som har lyckats påverka politiker direkt.” Enligt Sabrin så sökte man alltså upp Black 

Panthers eftersom att man ville ha ett sätt att arbeta, metoder för att påverka politikerna 

”direkt”. De hittade då Black Panthers och hon menar att de inspirerades av deras sätt att ta 

makten i egna händer och lösa problemen genom sociala program. 

6.1.8 Pantrarnas mål och framtidsvisioner 

När vi kom in på vad de har för mål så skämtade de först lite om att det är hemligt men sen 

berättade Sabrin att det är att fortsätta representera förorten. Båda talade sedan om att de 

kanske blir ett politiskt parti i framtiden. 

    När vi frågade om de ser problem med att växa och att bli mer byråkratiska så svarade 
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Amanda: ”Ja absolut bara rent lokalt har det varit väldigt mycket med både politiker och 

tjänstemän som motarbetat oss och sätter käppar i hjulet och vi har blivit väldigt mycket 

motarbetade och då är det bara på liten skala så”. Sabrin flikar in med att säga att ju mer de 

växer desto mer motstånd möter dom och att aktionerna gick snabbare tidigare och att saker 

och ting tar längre tid nu när de växt och blivit mer demokratiska. 

Det här med att bli byråkratiska det kommer en tröghet med det, allt går så mycket långsammare. Innan så var 

det mer vi anordnar en demonstration och så går vi ut. Det var mer personligt på något sätt. Nu är det mer som 

Rodrigo brukar säga vi är så demokratiska att vi blivit byråkratiska. Typ varje beslut så träffas vi och diskuterar 

och sen tar vi beslut. (Sabrin) 

    Det direkta aktionsbaserade sättet att arbeta har alltså i allt högre grad ersatts av ett 

demokratiskt arbetssätt som kanske mer liknar de samhälleliga institutionernas sätt att jobba. 

Med ett sätt att arbeta som tar längre tid eftersom demokrati lätt blir till byråkrati som de 

säger. När alla ska ha sin talan så är det möjligen så att beslutsvägar förlängs och medför en 

viss tröghet. Demokrati innebär ju att få med allas talan. 

6.2 Filmen om Pantrarna Behandla oss inte som djur 

I följande text analyserar vi filmen Behandla oss inte som djur (Youtube). Analysen inleds 

med att se på symbolik och bildspråket där vi försöker måla upp en bild av hur filmen 

regisserats, vad som filmas och hur det görs. 

    Informanterna från intervjuerna berättade att de två kameramännen som spelade in filmen 

Behandla oss inte som djur under en längre tid hade följt med Pantrarna på alla deras 

aktiviteter. Allt från intervjuer med aktiva medlemmar, aktiviteter i förorten, demonstrationer 

på torgen till stormning av politiska möten har dokumenterats i denna film om Pantrarna som 

är en timme lång. Det är med noggrannhet scenerna i filmen valts ut för att framföra det 

budskap och positiva bild av Pantrarna som de vill förmedla utåt. 

6.2.1 Aktörerna i filmen 

I filmen får vi följa med Pantrarna och deras aktiva medlemmar. Murat, Majsa och Rodrigo 

förekommer ofta i filmen. Tre ungdomar i 20 års ålder som alla kommer ifrån Biskopsgården. 

Deras berättelser och åsikter återkommer flera gånger under filmen och är viktiga för filmens 

handling och budskap. Det är de som lyfter fram pantrarnas syfte, mål och vilka problem som 

de anser finns i förorten. 

    De andra aktörerna i filmen är aktiva medlemmar som berättar sina upplevelser och känslor 

om situationen i förorten. Majoriteten av de som filmas är relativt unga, allt mellan 15-20 år 

och majoriteten är killar. Det ser ut som att alla medverkande har en annan etnisk härkomst än 

skandinavisk och de som förekommer med namn har namn som inte är ”typiskt svenska”. 
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6.2.2 Miljön och kontexten i filmen 

Filmen visar upp en stor del av Göteborgs förorter redan i inledningen av filmen. Det som 

filmas är de stora betonghöghusen som är typiska för förorten med byggnader från 

miljonprogrammet. Här filmas också invånarna i bostadsområdena som håller om varandra 

och familjer som promenerar. En känsla av gemenskap förmedlas, även om personerna som 

visas är av olika etnisk härkomst så förmedlas en känsla av gemenskap oberoende av etnicitet 

upp direkt i början. Sättet de står och håller om varandra och ler mot kameran samt den glada 

familjen på promenad ger en känsla av positivitet och gemenskap bland allt kaos i förorten. I 

bakgrunden av det här spelas en låt med texten ”det brinner i betongen, men ingen gör nåt åt 

det” vilket vi tolkar som att den syftar på bilbränderna och kravallerna runt om i Sveriges 

förorter. 

    Under filmens gång får tittaren följa med till olika platser. Noterbart är dock att de håller 

till i förorter under hela filmens gång. Allt som spelas in är såvitt vi kan se inspelat i förorten 

Biskopsgården. Demonstrationerna utspelas på Vårväderstorget i Biskopsgården där 

majoriteten av intervjuerna också är inspelade. Torget som är grått och kallt är vid tillfället 

mest befolkat av ungdomar som skriker tillbaka till en talare som ropar ut ”All makt åt 

folket!”. Talarna är medlemmar av organisationen Pantrarna och talar om orättvisor i 

samhället men med fokus på nedläggningen av bland annat Folkets Hus och hur de i förorten 

känner ett utanförskap. Bredvid talaren står andra medlemmar som håller uppe flaggor med 

bilder på Malcom X och Martin Luther King med texterna på den ena flaggan ”Stå upp för din 

förort” och på den andra ”All makt åt folket”. 

    Förutom händelserna på torget får tittaren följa med hem till olika medlemmar när de 

berättar om sina upplevelser och historier för kameran. Vi ser under en intervju att de har 

samlat ihop upp till cirka åtta medlemmar, en intervjuperson och en kameraman. 

Intervjupersonen är dessutom också själv aktiv i Pantrarna. Intervjun äger rum i en lägenhet 

som tillhör en av medlemmarna, de sitter utspridda i rummet på sofforna och på sängen. En av 

de närvarande är en av grundarna och huvudperson i filmen Murat Solmaz. 

    Den sista betydelsefulla miljön i filmen är stadshuset där politikerna håller till. Under 

filmens gång får vi se när de sitter på möte med politikerna för att senare i filmen storma det 

utan förvarning för att ställa sina krav. När de anländer till stadshuset första gången sitter de i 

ett ljust belyst rum med långa bord förberedda åt både politikerna själva men även för 

talesmännen för organisationen. Det är ett lugnt och sansat möte och en bra kommunikation 

mellan parterna, även om en viss irritation i pantrarnas ton ibland kommer fram när de 

förklarar hur de kämpat för att få tag i en ny lokal. De som talar för Pantrarna sitter ner medan 
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de andra medlemmarna står bakom dem lite i bakgrunden. I detta första möte har de en väl 

fungerande dialog där båda parterna sitter ner och pratar med varandra. 

    Under andra mötet när Pantrarna stormar mötet ser det annorlunda ut. Denna gång kommer 

de in med en helt annan ton i rösterna och är mer aggressiva och rakt på sak. Pantrarna står 

upp med megafoner där de ropar ut slogans medan politikerna sitter ner och ser smått 

hjälplösa ut. Intressant är hur pantrarna står upp och filmas underifrån medan politikerna på 

stadshuset sitter ner och ser underlägsna ut i det här fallet, till skillnad från första mötet där 

det 

var en mer balanserad bild. 

6.2.3 Upplevd särbehandling av ordningsmakten 

Ett centralt tema i filmen Behandla oss inte som djur är den upplevda diskrimineringen och 

särbehandlingen från polisen och myndigheter av ungdomarna. Den allra första scenen ur 

filmen börjar med Murat som berättar en personlig historia om en incident från Biskopsgården 

mellan honom och polisen. De frågar honom saker som om han har knivar och droger på sig 

och det tolkas som förolämpningar av Murat som menar att de inte bara kan komma och fråga 

honom sådana frågor när han inte gjort något. Han blir körd till polisstationen och hämtad av 

sin pappa som däremot inte lägger skuld på sin son utan säger att han ska förklara varför det 

inte är hans fel när han blir äldre. 

    En annan medlem i Pantrarna berättar i filmen historier om hur han tycker att polisen 

trakasserar bland annat honom eftersom han har råkat umgås med fel personer och blir sedan 

förföljd av poliserna bland annat när han går på stan med sin mor. Samma person har även 

blivit gripen ett flertal gånger för saker som han inte gjort och inte ens borde vara misstänkt 

för säger han. Vidare berättar han att polisen kommer fram och påstår att han misshandlat en 

person och han får då följa med till polisstationen och sitter häktad i tre dagar. 

Det är en tydlig irritation i hans uttalande och han menar att han är trött på att bli förföljd, 

misstänkt och häktad för saker som han inte gjort bara för att han har fel hudfärg eller råkat 

umgås med fel grabbar från förorten. Det är ett okritiskt förhållningssätt som Pantrarna har i 

förhållande till anledningarna bakom gripandet och de köper bilden av en orättvis poliskår 

väldigt enkelt. 

    Återkommande inslag i filmen är också hur de konstant känner sig övervakade i förorten på 

grund av polisens närvaro och maktmissbruk. Majsa menar att det som behövs för att 

förebygga brott är sociala instanser och en fungerande välfärd. Inte som hon säger kortsiktiga 

insatser av polis som bekämpar snarare än förebygger brott. Murat menar att politikerna och 
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ordningsmakten anser sig tvungna att öka polisinsatser på grund av att människor i förorten 

inte går att kontrollera utan det ligger helt enkelt i deras natur. Så istället för att öka statens 

sociala service så ökas polisinsatserna. (Behandla oss inte som djur, 2011) 

6.2.4 Vinklingar och propaganda 

Filmen är skapad och regisserad för att föra fram Pantrarnas budskap och syn på samhället. 

Det kan vara nyttigt att ha i åtanke att den är filmad och inspelad av två personer som har en 

stark koppling till organisationen Pantrarna. Det blir också tydligt när endast den ena sidan av 

myntet visas i filmen. På Pantrarnas olika aktiviteter och möten så får vi inte höra så mycket 

vad människor utanför förorten, eller icke medlemmar har att säga. Under exempelvis scenen 

med polisen som griper en kille och ställer honom mot polisbilen så visas endast det den 

gripna personen säger mot poliserna och där deras svar och motargument helt enkelt klippts 

bort. 

    Att de vill förmedla ett budskap och visa sin missnöjdhet med ordningsmakten är också 

tydligt under en av intervjuerna där personen berättar om hur han blivit förföljd och gripen av 

polisen utan anledning. När han berättar om det ställer intervjupersonen följdfrågor där syftet 

är att få killen att förtydliga sin ilska och missnöjdhet med hur han behandlades, just för att 

förstärka scenen och budskapet de vill förmedla. 

6.2.5 Utsagor om utsattheten 

Här följer ett avsnitt om dialogerna och utsagorna i filmen. Det varierar från berättelser av 

mer insatta och aktiva medlemmar i Pantrarna till ungdomar som blir intervjuade där de i 

olika hög grad styrs med frågor och guidning i intervjuerna. 

    I filmen är ett annat huvudtema hur de aktiva medlemmarna känner sig ignorerade av 

politiker och av hela samhället. I många av intervjuerna så kommer det upp hur de tycker att 

det inte satsas på rätt sätt av politiker, till exempel att de är alldeles för dåliga på att komma 

på förebyggande metoder istället för att bara satsa på övervakning hela tiden. Rodrigo säger 

att ”Den enda investeringen som görs här är det att kameror läggs upp vid fucking husen, det 

är inte acceptabelt!” Det finns också en irritation över att deras föräldrar är skattebetalare men 

att det inte återinvesteras tillräckligt i förorten. 

    Majsa förklarar vidare ”Att ha en fritidsgård… är samma som att man erkänner att de finns 

invånare, att det finns unga invånare” (Behandla oss inte som djur, 2011) Hon säger att det 

känns som att de som tar besluten ignorerar ungdomarnas vilja och genom att stänga ner 

fritidsgården så blir de inte erkända som grupp av politikerna, deras krav har ingen betydelse.        
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    För att protestera mot det här och för att få sin röst hörd så går de i grupp lite rebelliskt in 

hos politikerna och pratar med dem, högljutt och irriterat så att politikerna ska förstå 

frustrationen hos ungdomarna och medlemmarna i organisationen.  

    En av ungdomarna som intervjuas i filmen säger att hon tycker att det är svårt att bli 

lyssnad till som ungdom, speciellt när man kommer ifrån en förort. Hon säger också att hon 

anser det svårare för dem att bland annat skaffa jobb och att bara namnet på individen kan 

försämra förutsättningarna kraftigt för att det låter konstigt i någon annans öron och folk får 

direkt fördomar när de ser CV:t, det blir aldrig en personlig träff på grund av det här. 

    En av Pantrarnas metoder är att träffa politikerna direkt för att säga vad de vill och hur de 

känner direkt till deras ansikten. 

Vi talar bland annat om kameraövervakningen ni ska sätta upp tio nya kameror på Vårväderstorget, ökade 

polisinsatserna, nedläggningen av Folkets hus, nedskärningar i skolan och att ni fortfarande inte har öppnat en 

jävla fritidsgård! Invånarna i Biskopsgården känner att området med de här kamerorna håller på att förvandlas 

till en öppen anstalt. Är det så ni skulle vilja leva eran vardag? (Behandla oss inte som djur, 2011) 

De talar igen här som att de vet vad alla invånare i Biskopsgården känner trots att de som 

de talat med troligen är en mycket liten del av ”invånarna i Biskopsgården”. När de tar på sig 

rätten att tala för hela Biskopsgården så är frågan hur mycket bättre de är än de politikerna de 

tappat tron på. Tonen är konfrontativ och upprörd och möjligen påverkar detta politikernas 

respons. 

6.2.6 Öka medvetenheten bland ungdomarna 
Vi vill att ungdomar bosatta i förorten ska ta tag i dem… i sina egna problem. Dom måste sätta fingret på vad 

de är för saker som orsakar dem här problemen, och detta kan man endast göra genom att höja en politisk 

medvetenhet. (Behandla oss inte som djur, 2011) 

Samtidigt är Pantrarna för många ungdomar den organisationen som hjälper många ungdomar 

att öka sin medvetenhet inom politiken. Det blir Pantrarnas bild som förmedlas till 

ungdomarna. Murat beskriver själv att Pantrarna blir som ett praktiskt exempel för många 

ungdomar. Risken är att ungdomarna ändå inte arbetar utifrån sin egen sits utan från 

Pantrarnas syn på deras situation. 

    Murat berättar att han märkt av en trend bland ungdomarna att de är mer politiskt medvetna 

idag och mer medvetna om sätt för att få sina röster hörda. De kommer fram till honom och 

frågar honom när de ska göra revolution, men han menar på att de ska göra det på ett bättre 

sätt, inte genom att bränna bilar och förstöra för andra. 

    Murat talar om att han inte håller med dem som bränner bilar men att han förstår dem. Men 

det är inte dessa metoder de vill använda sig av menar han, även om vissa gör det. Han menar 

att det har sin grund i en frustration hos de boende i förorten, genom att bränna bilar kommer 
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de bara att uppfylla profetior från de främlingsfientliga, att de är ociviliserade och så vidare. 

Organiserat arbete kan däremot leda till förändringar av förorten och folket kan slippa att 

svartmålas i media säger Murat i filmen. 

6.3 Musikfestival Observation nr.1 
Festivalen anordnades i förorten Angered som ligger 20 minuters väg från city med spårvagn. 

Intrycket av Angered Centrum var att det var som vilket centrum som helst med ett 

köpcentrum med en större mataffär, mindre butiker och en kiosk. På vägen till 

festivalområdet, som låg bredvid Angered Arena så fanns det en utbränd bil på parkeringen 

men även ett finare villaområde lite längre bort. Området låg väldigt vackert till, 5 minuter 

från Angered centrum, omgivet av grönområden och byggnader som såg ut att vara relativt 

nybyggda. En av oss bor i Göteborg och har under en kortare tid på cirka två veckor arbetat i 

Angered men gick då direkt till arbetet i industriområdet. I övrigt är bilden att Angered ändå 

är ett av de bättre miljonprogramsområdena i Göteborg. 

    Själva festivalen hade ett gediget utbud av artister som var både lokala artister från 

Göteborgsområdet såväl som Angered. Men även artister från andra delar av landet och t.o.m. 

internationellt erkända Talib Kweli från USA hade lockats till Angered för att uppträda. 

Festivalen besöktes tidigt på dagen, strax efter start kl.14 och observerades i cirka 4 timmar. 

    Vid själva festivalområdet och den scenen där artisterna uppträder så noteras att det råder 

en familjär stämning med en del barnfamiljer som befinner sig lite längre bort från scenen. 

Närmast scenen verkar det vara mestadels ungdomar i åldrarna 10-15 år ungefär. Men sedan 

anlände fler som var lite äldre, uppskattningsvis mellan 20-30 år gamla. Besökarna är 

uppskattningsvis runt 200 till antalet men fler anländer under dagen. 

    Artisterna som uppträder är alla mer eller mindre inriktade mot hiphopmusiken och 

närliggande genres. Det finns en tydlig koppling i musikens texter till det arbete som 

Pantrarna bedriver. Det rappas om utanförskap, droger, förhållandet till polisen, om en 

marginaliserad position på arbetsmarknaden och drömmar om ett bättre liv. 

    Det är en stor andel av besökarna som har en annan etnisk härkomst. Noterar även i 

förhållande till etnicitet att poliserna som befinner sig på festivalen av allt att döma är 

”svenska” då de alla är långa och blonda. 

    Miljön som är runt festivalområdet är grönt och det är snarare lantidyll man tänker på än 

förortsbetong. Scenen ligger med en ”back-drop” av gröna kullar och dalar och inga höghus 

så långt ögat kan se. 
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6.4 Musikfestival Observation nr.2 

Efter allt man läst och hört som utomstående om förorterna i Göteborg så gick en av oss, som 

inte bor där, in med en viss förutfattad mening och förväntning av Angered. På spårvagnen på 

vägen dit lades det märke till att en majoritet av personerna på vagnen hade utländsk 

härkomst. När vi anlände till Angereds centrum var det en positiv överraskning eftersom det 

såg bättre ut än väntat.  

    Till en början så var det glest med folk men med tiden tillkom det fler. En annan sak som 

var svår att undgå var att en stor majoritet av besökarna såg ut att ha en annan etnisk bakgrund 

än svensk. Även väktarna vid scenen såg ut att vara utländska, kanske för att de interagerar 

mer med ungdomarna, medan poliserna vid ingången hade ett mer typiskt skandinaviskt 

utseende. 

    Det är Hip Hop/Rap som artisterna framträder med på festivalen. Under de fyra timmarna 

så var tanken att så mycket som möjligt följa med i texterna och låtarnas handling, som 

emellanåt var svårt att göra på grund av att ljudet inte alltid kom ut så tydligt. Men ett tydligt 

tema i musiken var att det handlade om ghettot, utsattheten i förorten och om 

livet där, vilket kan ses som en koppling till Pantrarna och deras budskap. Men förutom 

texterna om det besvärliga livet så handlade många låtar om att uppmuntra och få publiken att 

tänka till, vilket också är något som Pantrarna vill förmedla. Musiken gick ihop med 

Pantrarnas budskap hela festivalen igenom. När en av artisterna började sjunga på låten 

”Jobbpsykos” där han rappar om hur ett tråkigt och tungt jobb kommer att ge ungdomarna 

jobbpsykos och om hur olyckliga de kan bli genom att inte göra det de egentligen vill så blir 

kopplingen tydlig. Budskapet var att genom utbildning och att följa sina drömmar så kan 

de sen jobba med något de kommer att trivas med, istället för att hamna i kriminalitet eller 

bli ”löneslav” någonstans. Publikens gensvar var ganska ljummet och de verkade mest lyssna 

men gav inte så mycket svar tillbaka. 

   Det märktes att det fanns ett budskap i grunden till festivalen eftersom en del artister talade 

kring texterna och utanförskapet i förorten. En del presenterade även nästa artist och lägger 

till inspirerande ord som exempelvis de som nämnts ovan. Det märks att det finns en typ av 

röd tråd genom hela festivalen och budskapet som artisterna vill förmedla, som går hand i 

hand med Pantrarnas propaganda. 

 

6.5 Netnografi: Facebook & Youtube 
På Pantrarnas facebooksida publiceras nyhetsartiklar, musik och andra publikationer och det 
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som publiceras har en tydlig koppling till organisationen, förorten och till budskapet som 

Pantrarna vill framföra. De som publicerar inläggen är de som är medlemmar i gruppen på 

Facebook, ifall de är medlemmar i Pantrarna är alltså inte säkert. Men även Pantrarna 

publicerar inlägg i gruppen, oftast är det information om olika events som de arrangerar (t.ex. 

1 Maj festivalen). För att bli medlem i Facebookgruppen behöver du ansöka om medlemskap 

och får sedan vänta tills du accepterad av administratören. Något som vi gjorde och vi blev 

sedan accepterade som medlemmar. 

    Publikationerna på Facebookgruppen har blivit mer kontrollerade och styrda det senaste 

året, det kan vi se vid en jämförelse med hur det såg ut på sidan ytterligare ett eller två år 

tillbaka i tiden. När vi skrollade nedåt i nyhetsflödet så såg vi att publikationerna väldigt ofta 

var av vanliga gruppmedlemmar som delade med sig av bland annat nyhetsartiklar, jämfört 

med nu där det endast läggs ut inlägg under gruppnamnet Pantrarna och av någon enstaka 

grundare. Det som ”vanliga medlemmar” som oss kan göra är endast att kommentera det som 

publiceras. 

    Men även kommentarer kontrolleras. Under ett inlägg som Pantrarna publicerar står det 

”…VI ÄR RELIGIÖST OCH POLITISKT OBUNDNA!!! vi följer detta koncept för att vi 

endast utgår ifrån att vara demokratiska och alla ska kunna ha sin röst hörd.” (Facebook,  

2014-05-05) 

I kommentarfältet kommenterar en gruppmedlem ”Blev det jobbigt när vi diskuterade er 

"politiska obundenhet"?” och responsen från Pantrarna blev lång och aggressiv. När en 

gruppmedlem senare frågar ifall personen som ifrågasatte dem om den politiska obundenheten 

var kvar svarade Pantrarna ”Han är gone!” En person med ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot Pantrarna blir alltså bortplockad relativt omgående och det visar ju att de allra helst 

undviker kritik och personer som ifrågasätter deras arbete. 

    På Youtube har deras film Behandla oss inte som djur (Youtube) publicerats och lagts upp 

av en anonym användare och även där har kommentarer och respons från olika användare 

studerats. På Youtube kan alla användare gå in och titta och tycka till, du behöver inte vara en 

medlem eller ha godkännande för att skriva vad du vill. Skillnaden här mellan YouTube och 

Facebookgruppen är att det på YouTube finns mycket mer kritik där folk ”sågar” Pantrarna i 

kommentarerna för att de inte håller med av olika anledningar. Många vill dumförklara dem 

för att de menar att Pantrarna tror att fritidsgården ska lösa kriminaliteten medan andra skriver 

att organisationer av deras typ bara bidrar till segregeringen och skapandet av ”vi” mot 

”dem”. 

    Ett filmklipp från Youtube ”Pantrar utsätts för polisbrutalitet” (2012) har också studerats. 
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I klippet ser vi hur några pantrar blir stoppade av polisen och en person blir gripen. 

Kommentarer lyser med sin frånvaro och det beror på att de tagit bort alternativet att 

kommentera till just detta klipp. Varför de har gjort det på just detta klipp kan vi bara 

spekulera om. Klippet hade avsevärt många fler visningar än övriga klipp som lagts upp av 

Pantrarna och vi antar att just detta klipp har lett till diskussioner som kanske inte 

uppskattades av organisationen Pantrarna. 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar upp en bild av ett utanförskap, en frustration över en försämrad välfärd, olika 

metoder som rörelsen arbetar med, var inspirationen till de metoderna härstammar från, deras 

version av utsattheten i förorten, möjliga förklaringar till varför det ser ut som det gör, 

berättelser om rättsövergrepp samt hur de styr bilden av sig själva utåt som social rörelse. 

Under intervjuerna får vi fram informanternas erfarenheter, uppfattningar och deras 

anledningar till sitt engagemang. Vi ställer frågor om dem som personer, hur de arbetar i 

Pantrarna och varför, var de fått sin inspiration och om hur de ser på rådande situation i 

förorten.  

    Filmen om Pantrarna som också nämns under intervjun fungerar sedan som ytterligare en 

informationskälla där vi fick möjligheten att bekräfta och jämföra det empiriska materialet 

från intervjuerna med det vi sett i filmen. Där kunde vi också finna andra mönster och 

företeelser som inte dök upp under intervjuerna. Det tydligaste i filmen var hur fokus låg på 

en upplevd orättvis behandling av ordningsmakten (något som inte uppkom alls under 

intervjuerna) men vi fick även se hur de arbetade revolutionärt genom högljudda 

demonstrationer och stormning av politiska möten. Det var tydligt att de även här ville nå ut 

med sitt budskap. 

    Denna propaganda och budskap kompletteras av observationen på festivalen som Pantrarna 

höll i. Under observationerna såg vi fler exempel på hur de arbetar för att få ut sitt budskap 

om utanförskap, social exkludering, orättvis behandling av ordningsmakten, genom de låtarna 

som hade tydliga kopplingar till det budskap Pantrarna framför. 

    Intervjuerna, filmen och festivalen gav ett samlat intryck av rörelsen som en social rörelse 

som arbetar hårt med att styra bilden av sig själva och att få ut sitt budskap till förorten, den 

förort som de gärna vill ha på sin sida i kampen för en upprustning av förorten, som de 

uttrycker det. Detta ledde till en nyfikenhet kring hur annorlunda åsikter behandlas och därför 

genomfördes en netnografisk studie på deras hemsida, Facebook-grupp och Youtube. Där 

visade det sig att kommentarer censurerades, medlemmar togs bort, möjlighet att publicera 
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material begränsades och möjligheten att kommentera togs bort.  

    I vissa fall har empiriskt material återkommit och bekräftats i fler än ett fall och i andra har 

nya fenomen och mönster visat sig och därigenom gett oss en bredare helhetsbild av Pantrarna 

som social rörelse.  

    Resultatet struktureras i kommande analys efter hur de definieras som social rörelse, hur de 

upplever sitt utanförskap och kring deras mål och metoder. Deras utsagor om hur de arbetar, 

var de står som social rörelse, huruvida de är öppna eller stängda är alla faktorer som hjälpt 

oss besvara frågan vad de är för typ av social rörelse. Gällande det upplevda utanförskapet 

och särbehandlingen så används personliga utsagor från såväl informanter som 

intervjupersoner i filmen. Även på hemsidan och sociala medier som studerats så 

framkommer denna bild av ett utanförskap i förhållande till det omgivande samhället och 

myndigheter. I det avslutande stycket i analysen tar vi med oss informanternas utsagor om hur 

Pantrarna arbetar, även hur de berättar i filmen att de arbetar i rörelsen och hur de faktiskt 

visar upp metoder samt hur de inspirerats av Black Panthers. 
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7. Sociologisk analys 
I detta avsnitt presenteras en sociologisk analys av det insamlade materialet om den sociala 

rörelsen Pantrarna i Göteborg. Vårt eget resultat kommer att jämföras med tidigare forskning 

och analyseras och förstås med hjälp av de sociologiska teorier och begrepp som vi tidigare 

presenterat.  

7.1 Den sociala rörelsen 
Pantrarna uppfyller kriterierna för en social rörelse eftersom den står i konflikt med makten, 

utövar ett kollektivt handlande över tid och för fram kritik mot det etablerade samhället. Vi 

har i uppsatsen genom empiriska studier av denna sociala rörelse undersökt hur deras syfte 

visar sig genom hur de sprider sina idéer och gemensamma kollektiva identitet. Även graden 

av rörelsens institutionalisering är viktig vid studier av sociala rörelser och vid arbetet med att 

definiera den. (Wettergren & Jamison, 2006) 

    Pantrarna som rörelse har över tid utvecklats mot en ökad grad av institutionalisering 

genom att fler officiella roller har tillkommit, möten sker regelbundet och informanterna 

nämner att det har lett till att saker sker långsammare än det gjorde förut. När en rörelse blir 

en institution så upphör den enligt Wettergren & Jamison (2006) att vara en social rörelse 

eftersom den då innehar en fast plats i etablissemanget. Pantrarna rör sig i en utveckling mot 

att allt mer likna en institution då de gått från att vara mer löst sammansatt i sin struktur till att 

nu omorganisera och ha officiella roller som ordförande, kassör osv. De talar också om att de 

i framtiden vill söka föreningsbidrag, de stora pengarna men även att de har tankar på att 

kanske i framtiden bli ett politiskt parti. Frågan är om de begrundat konsekvenserna det skulle 

ge för rörelsen och dess ställning gentemot politikerna och det omgivande samhället? 

Samtidigt talar deras metoder emot en utveckling mot att bli en institution, eftersom de arbetar 

med något mer revolutionära metoder genom demonstrationer, stormningar av möten m.m. 

    Ring (2007) menar att rörelser och dess metoder bör ses i ljuset av de orättvisor som ligger 

till grund för bildandet av den aktuella rörelsen. Israel (1969) menar att alienationen grundar 

sig i att det inte råder jämnvikt mellan samhälle och individ. Förklaringen kan ligga i att det är 

samhällets struktur som hindrar individens utveckling eller så antar man att det råder jämvikt 

och då är det individens fel som inte klarar att anpassa sig till samhället. Pantrarna som rörelse 

verkar lägga tonvikt på den förstnämnda synen på samhället där de alltså upplever att de inte 

har samma möjligheter att nå ett balanstillstånd eftersom de saknar fritidsgård och aktiviteter 

för de unga. 

    Pantrarna är också en rörelse som arbetar hårt med att styra bilden av dem. Vi fick uppleva 
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detta genom att det var svårt att få kontakt med dem, genom sättet de styr information på 

internet där de stängt ned kommentarsfunktionen till en film på Youtube, hur de styr vilka 

som får lägga ut material på deras gruppsida på Facebook men också hur de verkar vara 

relativt slutna inom rörelsen. Det är ingen regelbunden kommunikation utåt trots reguljära 

möten inom organisationen. På hemsidan ligger det bara gammalt material, knappt något från 

2014 och på facebookgruppen så har vi sett en utveckling mot en allt hårdare styrning av vad 

som publiceras och även när det gäller vilka som kan publicera material. Men kanske allra 

tydligast har det visat sig genom att det varit otroligt svårt att få tag på informanter från 

rörelsen, trots ihärdiga försök så har det visat sig vara på gränsen till omöjligt och detta ser vi 

som ett tecken på att det är en stängd organisation som jobbar hårt med att styra bilden som 

visas upp mot omvärlden. 

7.2 Det upplevda utanförskapet 
Pantrarnas grundande kan ses mot bakgrund av en upplevd alienation gentemot samhället 

utanför förorten, de säger att de inte erbjuds samma välfärdstjänster som i andra områden. 

Exempel de tar upp om detta är att kameraövervakningen ökar, skolresultat går ner och att de 

upplever sig vara särbehandlade av ordningsmakten som de menar trakasserar ungdomar från 

förorten baserat på bl.a. etnicitet och personers sociala umgänge. De menar också att det finns 

en alienation (Israel, 1968) mellan beslutande politiker och invånarna. Den grundar sig i att 

politikerna inte arbetar för de boende i förorten och att det läggs vikt på fel saker i förorten. 

De menar att det har satsats för mycket på övervakningen i förorten. I filmen talas det om i 

intervjuer att de övervakas mer och mer och att Biskopsgården blivit som en öppen anstalt. Ett 

panoptikon (Bentham, 2002) där Biskopsgården upplevs som ett instängt område där 

invånarna själva uppbär makten som det allseende ögat utövar. De bär alltså upp 

övervakningen själva oavsett om kameran finns där eller inte till slut. Övervakningen ökar i 

samhället men samtidigt kan det inte sägas vara något unikt för Biskopsgården då 

övervakningen ökar i samhället i stort med.  

    Tidigare forskning av Mabala (2011) och Sernhede (2007) visar att ungdomar i urbana 

miljöer betraktas som kriminella och att de demoniseras. Mabala (2011) menar att 

ordningsmaktens bild av de unga riskerar att fungera som självuppfyllande profetior. Precis 

som intervjupersonerna som förekommer i resultatet så menar även Mabala (2011) att det är 

viktigt att arbeta förebyggande och inte bara med bestraffande åtgärder som stigmatiserar de 

unga. Samtidigt är det viktigt att förstå att kontexten i Afrika, som studerats av Mabala, och 

Sverige har väsentliga skillnader som spelar in.  
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    Det handlar även om att de boende i förorten har psykologiska spärrar menar en av 

intervjupersonerna, som gör att de inte vågar drömma stort utan är nöjda med ett vanligt 

arbetarjobb. Detta ämne behandlas även i texter under festivalen där det rappas om att våga 

drömma stort och att ordna ett bättre jobb för sig själv. Alienationen eller snarare känslan av 

den är konstant närvarande i såväl filmen, som under intervjuerna och under festivalen. Men 

dess frustration kan ta olika uttryck och former där den mest extrema formen möjligen är 

bilbränningar (som vi såg spår av i Angered) och skadegörelse men de vill hellre göra 

revolution menar en av grundarna.  

     Vårt resultat visar, bland annat utifrån filmen, att det är vanligt förekommande att unga 

män berättar om trakasserier från polisen och det verkar finnas en ilska mot de upplevda 

orättvisorna som de menar att de utsätts för. De talar om att de upplever att behandlingen är 

olika om du bor i förorten och ser osvensk ut än om du är svensk och bor i ett område med 

högre status. I denna uppsats ser vi i intervjuerna, filmen, på internetsidor och genom 

observationerna att det inte är några tjejer överhuvudtaget som talar om någon orättvis 

behandling av ordningsmakten. Av detta drar vi slutsatsen att även kön kan ha betydelse. 

Denna övergripande bild att klass, ålder, etnicitet och kön spelar in ledde till att vi försöker 

förklara alienationen med hjälp av Walby´s teori om komplexa ojämlikheter. 

    Återkommande inslag i intervjuer och i filmen är att ungdomar talar om sina upplevelser av 

att deras icke-svenska namn står i vägen för att exempelvis komma på arbetsintervjuer. Men 

även unga män som menar att de blir trakasserade av polisen på grund av som de tolkar det 

sin etniska bakgrund och klasstillhörighet. Vi menar att bilden kan nyanseras ytterligare 

eftersom flera faktorer spelar in och ger fler dimensioner av det utanförskap Pantrarna menar 

att hela förorten lever i. Olsson (1999) menar att etnicitet grundar sig en uppdelning i ”vi” och 

”dem” men den uppdelningen kan inte på egen hand förklara förhållandena i urbana 

förortsmiljöer. Ålund (1999) talar om att det i förorten finns en uppfinningsrikedom och en 

social mobilisering som inte tar hänsyn till etnicitet, den står över det och i något slags 

gemensamt utanförskap bildas en lokal gemenskap. Vi menar att Pantrarna förefaller stämma 

in väl både på beskrivningen av en rörelse som går över etnicitetsgränserna och med en lokal 

gemenskap. Något som visar sig på deras hemsida där de talar om förortens gemenskap och 

även i filmen. 

    Walby (2009) menar att de komplexa ojämlikheterna finns där hela tiden och att det är 

viktigt att se i vilken grad varje ojämlikhet påverkar i förhållande till de olika 

samhällsdomänerna. McCarthy (1999) menar att social och ekonomisk omstrukturering leder 

till exkludering av grupper inom olika områden. Han resonerar på ett liknande sätt som Walby 
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med en uppdelning av olika samhällsområden och ett av dem är det politiska området. 

McCarthy (1999) tar också upp det faktum att användande av begrepp som polarisering och 

exkludering riskerar att leda till en social patologisering som kopplas till individer snarare än 

strukturer. Vi ser precis som McCarthy (1999) också en möjlig förklaring i att människor kan 

välja att vara segregerade för att behålla en viss kultur eller politisk ideologi.  

    Det mönster vi ser är att Pantrarnas arbete bedrivs enbart i förorten. Det visas i filmen, på 

festivalen som hölls i förorten och i hur de uttrycker sig på hemsidan , men även på Facebook. 

I filmen så framstår de som väldigt aggressiva när de stormar politiska möten, vilket kan 

uppfattas som obehagligt och ociviliserat av många och vi tror att det kan skrämma iväg folk 

och i värsta fall förstöra möjligheter för framtida samarbeten. Deras olika aktiviteter och 

festivaler arrangeras också i förorterna, vilket gör att deras budskap inte når utanför 

förorternas gränser. Vi har noterat hur de möjligen genom sitt sätt att uttrycka sig bidrar till 

sin egen alienation men även till den sociala patologisering som McCarthy (1999) nämner 

ovan. Detta kan möjligen leda till att Pantrarnas syfte blir kontraproduktivt. Även här ser vi en 

risk för att deras syfte blir kontraproduktivt.  

    Pantrarna skriver på sin hemsida att de vill att de politikerna som styr förorten ska 

representeras av människor som ser ut som dem och har namn som dem. Men när de uttrycker 

sig på det sätter så bidrar de kanske snarare till att befästa de skillnaderna mellan människor 

och områden som de vill bekämpa. 

7.3 Mål och metoder 
Vårt resultat visar att Pantrarna arbetar för mobilisera ungdomar genom att ge dem styrkan till 

att kunna hjälpa sig själva. Detta kan förstås med hjälp av begreppet ”empowerment” som 

handlar om att medvetandegöra och stärka individer och grupper som är i en svag och maktlös 

position. En utav grundarna talar om en ekonomisk och psykologisk spärr, att ungdomarna 

blivit indoktrinerade till en spärr och inte vågar drömma mer än att till exempel bli en 

Volvoarbetare. Pantrarna talar om att de vill få bort den här spärren och kunna ge ungdomarna 

verktygen som de kan behöva för att nå fram till sina drömmar och mål, istället för att bara bli 

”vanliga arbetare”. Villeval (2008) menar att empowerment alltid kommer att vara nödvändigt 

när kunskap, makt och tillgångar är ojämnt fördelade och vissa grupper inte kan förändra sin 

livssituation. Likt de orättvisorna som Villeval (20078) beskriver så är det den typen av 

orättvisa Pantrarna arbetar mot i förorten, för att förbättra förutsättningarna och situationen i 

förorten eftersom det idag enligt Pantrarna finns en stor orättvisa mellan de olika stadsdelarna. 

Centralt i deras arbete är att de vill hjälpa ungdomarna bland annat med att starta en 
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fritidsgård samt de föreläsningar och den läxhjälp som kommer att erbjudas där, vilket 

Pantrarna menar syftar till att förbättra de ungas förutsättningar för framtida studier. Vad det 

är för typ av föreläsningar eller vem som ska kunna hjälpa ungdomarna med studierna har 

dock inte framkommit. Vi tror att det finns en risk att Pantrarna ger ungdomarna en bild av 

verkligheten och samhället som kanske är något ensidig och ställer igen oss den retoriska 

frågan om hur de bidrar till att minska eller öka alienationen. 

    Det framkommer bland annat på Pantrarnas hemsida att målet med arbetet de utför är att 

vara förortens röst utåt samt att rusta upp och mobilisera förorten. Informanterna gav dock ett 

väldigt vagt svar på frågan om deras mål och visioner. En av informanterna berättar: ”Alltså 

jag tror att vårt mål är att just det alltså att hela tiden representera förorten i alla de här 

politiska mediebloggarna”. Detta tolkar vi som att det kan finnas en viss ovisshet bland 

medlemmarna om vad de exakt vill uppnå och på vilket sätt.   

    Heule & Kristiansen (2011) definierar social mobilisering som arbetet mot utveckling och 

samhällelig förändring som utförs utav grupper. Mobiliseringen som Pantrarna vill 

åstadkomma framkommer inte bara i det praktiska arbetet, utan också genom att aktivera 

ungdomarna i organisationen Pantrarna. Likt Dahlstedt (2008) så menar vi att denna 

aktivering kan leda till formandet av initiativtagande individer som vill bidra till förbättringar 

i samhället istället för att vara en börda för det. Genom att vara politiskt aktiva och 

engagerade tror vi att den missnöjdheten som enligt Pantrarna råder bland ungdomarna kan 

bekämpas via andra metoder med hjälp av organisationen, istället för att, som förekommit, 

bränna bilar och bidra till kravaller på förortens gator. Samtidigt menar vi att det inte går att 

ignorera det faktum att det finns samhälleliga strukturer och att allt ansvar inte kan läggas på 

individen, något som Dahlstedt (2008) menar blir vanligare i liberala demokratier.  

    En av informanterna berättar att ett mål är att hela tiden representera förorten, då hon menar 

att det idag saknas representation i samhällets olika rum. Informanterna i intervjuerna berättar 

också att arbetet och metoder läggs upp i hög grad efter rådande behov. Arbetar de med 

fritidsgården, berättade de, att det är mycket kontakt med olika politiker och tjänstemän. De 

arbetar också, enligt en av informanterna, väldigt praktiskt som organisation vilket skiljer dem 

från andra föreningar hon varit delaktig i. 

    Men deras arbetssätt och metoder har inte dykt upp ifrån tomma intet. Enligt en av 

informanterna satt grundarna i början av rörelsens startande och sökte efter inspiration på 

andra rörelser som de ansåg hade lyckats påverka, de fann då The Black Panthers i USA. 

Kopplingen syns även i den grafiska layout Pantrarna använder sig av. På både Pantrarnas 

egen hemsida och i gruppen på Facebook finns bilder med texten ”The Black Panthers” med 
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en mörkhyad kvinna som ropar ut något. Bilden används som reklam för deras föreläsningar. 

På hemsidan har de också bilder på vad de kallar legenden och inspirationen Bobby Seale som 

de skriver är grundare för The Black Panthers i USA. Han var i Sverige på besök och deltog 

under en vecka i flera evenemang med Pantrarna, dock inte under festivalen i år. 

Vi reflekterar kring hur metoderna från en amerikansk medborgarrättsorganisation på 60-talet 

fungerar i 2000-talets Sverige eftersom det är två väldigt olika tider och kontexter. De 

amerikanska Pantrarna beskrivs som en våldsam, och aningen aggressiv organisation med ofta 

militanta metoder, men de bedrev även föreläsningar och jobbade hälsofrämjande för de 

svarta i ghettot för att förbättra för lokalbefolkningen. (Pope & Flanigan, 2013)  

    Genom att storma politiska möten så ser vi hur de militanta metoderna finns där hos 

Pantrarna i Göteborg. Men även de mer ”hälsofrämjande” insatserna som The Black Panthers 

bedrev finns då Pantrarna arbetar för att t.ex. öppna upp en fritidsgård, starta upp läxhjälp 

m.m. 

    Tidigare forskning (Pope & Flanigan, 2013) visar att organisationer av detta slag som 

arbetar med våldsam, politisk revolt och samtidigt sociala tjänster kn vara ett sätt att få ökat 

stöd från samhället. Att erbjuda välfärdstjänster kan få folk att delta i politiska och våldsamma 

aktiviteter. Ingen slutsats har tagits om Pantrarna på något sätt utnyttjar det är som Pope och 

Flanigan (2013) skriver om, men det är viktigt att ha i åtanke att det i denna typ av rörelser 

händer, vilket visat tidigare i historien gällande liknande rörelser. 

Vi reflekterar också kring ifall militanta metoder som de inspirerats av kommer fungera i det 

svenska samhället, eller endast bidra till att olika organisationer och politiker väljer att ta 

avstånd på grund av det ibland militanta intrycket organisationen kan avge. Vi har inte nått ett 

svar på det i denna uppsats men anser att det är viktigt att frågan ställs, om än retoriskt. 
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8. Sammanfattande reflektioner 
Pantrarna är en gräsrotsrörelse som verkar i förorter bl.a. i Göteborg. Rörelsen startade för att 

få öppnat en fritidsgård men har sen utvecklats till att anordna musikfestival, demonstrationer, 

stormning av politiska möten och andra direkta aktioner och events i förorten. Pantrarna talar 

om att de vill motverka utanförskapet de upplever att de boende och framförallt de unga i 

förorten lever i. De vill göra det genom att som de säger höja den politiska medvetenheten och 

genom att ge dem verktygen för att påverka.  

    Samtidigt så vill de, som de säger på sin hemsida, att de unga ska tänka som dem och vi 

frågar oss om deras taktik kan motverka alienationen eller om det är så att de genom sina 

metoder riskerar att bli kontraproduktiva. Detsamma gäller på deras hemsida där det är tydligt 

att de vänder sig till en viss grupp av människor, främst ungdomar och främst de från 

förorten. Genom att använda mycket slangord och en ibland lite slarvig svenska så tror vi att 

risken finns att de skrämmer iväg många som kanske skulle uppskatta vad de gör, om det 

presenterats på ett annat sätt. Vi har inte kunnat ge något definitivt svar på de frågorna i denna 

uppsats men vi lyfter frågorna till ytan. Deras gruppnamn på Facebook talar om att de är för 

”upprustning av förorten”, något som informanterna i vårt intervjumaterial också talar om är 

aktiviteter och välfärdstjänster som de menar fanns förut men som de säger saknas idag. 

Pantrarna talar också om att de känner sig övervakade och orättvist behandlade av 

ordningsmakten. Samtidigt så ökar ju övervakningen i samhället överlag så vi undrar om det 

är så att det är så mycket mer övervakning i förorten. Det finns också en viktig distinktion här 

och det gäller vilket kön personen har, killar är betydligt mer utsatta när det kommer till att 

misstänkliggöras av polisen i det material vi har tagit del av.       

    Pantrarna arbetar med direkta aktioner och är ofta konfrontativa i sitt sätt att jobba, något 

som möjligen får konsekvenser? Ett konfliktperspektiv gör ju trots allt att människor kanske 

drar sig tillbaka något och vi tror att de i vissa fall hade tjänat på att flytta ut ifrån förortens 

territorium och vidga sina vyer något. Pantrarna talar om att Black Panthers fick resultat 

genom sitt sätt att arbeta men de verkade också i en helt annan kontext med en etniskt 

homogen grupp som verkligen var utsatt i det amerikanska samhället mot bakgrund av 

slaveriet och det vita förtrycket. Ett förtryck som inte går att jämföra med den svenska 

kontexten.  

    Som förslag på framtida forskning anser vi att det vore intressant att jämföra Pantrarna med 

andra rörelser i svenska förorter men även med andra rörelser globalt om studiens omfång 

tillåter. 
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