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Abstract 

 

Title: Youths in Suburbs – A qualitative study of how young people growing up in the 

suburb of Hallonbergen look at their socially vulnerable area and their political 

involvement  

Author: Rana Munir Mohamed 

Supervisor: Kenneth Sundh Ph.d. In Social Work 

Seat of Learning: Ersta Sköndal Bräcke University College 

Examiner: Johan von Essen. Professor- Center for Civil Society Research- Ersta 

Sköndal Bräcke University College. Stockholm, Sweden 

Type of thesis: Master Thesis i Social Work, 30 ECTS 

Aims: The aims of this study is to describe how the geographical place is affected the 

youths political awareness and commitment and the relationship between young 

people’s political commitment and the place. 

Methodology: The study was conducted through literature studies, and through 

interviews with young people from a suburb to Stockholm, Hallonbergen. 

Theory: To understand the empirical data KASAM theory based on three parts; 

comprehensibility, manageability and meaningfulness was useful. 

Results: Results have shown that young people feel that their voice has no meaning, 

and that their experience of exclusion is tangible. Moreover, it has been found that 

politicians do not respond to the youth cleary. That the local political parties need a 

strategy that creates an opportunity for elected representatives to develop and be more 

involved in the search for contact with young people and try to make them interested 

in the political work in the suburb. 

Keywords: Commitment, Young, Segregation, Suburb, Participation  
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Sammanfattning 

Titel: Unga i förort. -En kvalitativ studie av hur ungdomar som växar upp i förorten 

Hallonbergen, ser på sitt socialt utsatta område och sitt politiska engagemen.  

Författare:  Rana Munir Mohamed 

Handledare: Kenneth Sundh Fil.Dr i socialt arbete 

Högskola/ University: Ersta Sköndal Bräcka högskola 

Examinator: Johan von Essen, Professor – Centrum för civilsamhällets forskning-

Ersta Sköndal Bräcke University College. Stockholm, Sverige 

Masterexamensarbete: Socialt arbete på avancerad nivå, 30 hp 

Syftet: Studiens syfte är att få en ökad förståelse kring hur ungdomar bosatta i förorten 

ser på sitt politiska engagemang och hur olika faktorer kan påverka deras intresse och 

framtidsmöjligheter. 

Metodik: Studien genomfördes genom litteraturstudier, och gruppintervjun med 

ungdomar från en förort till Stockholm, Hallonbergen.  

Teori: KASAM- är förkortning av Känsla av sammanhang, en teori som arbetades fram 

av Aaron Antonovsky. Teorin grundar sig på tre delar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

Resultat: Resultatet har visat att ungdomar känner att deras röster inte spelar någon 

roll och att deras erfarenhet av utanförskap är påtagligt. Dessutom förstår de att politiker 

inte lyssnar på ungdomarna. Att de lokala politiska partierna inte har någon strategi för 

att skapa kontakt och möjligheter hos de politiskt valda att utveckla relationerna   med   

ungdomarna, så att intresset för att dem ska kunna engagera sig politiskt i förorten. 

 

Nyckelord: Engagemang, Ungdomar, Segregation, Förort, Delaktighet  
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INLEDNING OCH BAKGRUND  
 

STUDIENS BAKGRUND 
 

Demokratin bygger på att fler individer åtar sig politiska uppdrag.  Erik Amnå skriver ”För att 

en demokrati ska leva måste medborgarna delta i den demokratiska processen. Att alla 

medborgare ska kunna delta i politiken på jämlika villkor är ett utmärkande drag för en 

demokrati” (Amnå 2014: 83). Antalet unga i åldrarna 18-24 som engagerar sig i politiken har 

inte blivit fler under de senaste åren. Det hoppar av fler unga från politiska partier i dag än 

tidigare enligt siffror från Statistiska centralbyrån 2013. Att göra ungdomar involverade i 

politiken och få dem att engagera sig ses som allt mer viktigt för demokratin i samhället. 

 

Beroende på var man bor kan det politiska och sociala engagemanget påverkas. Ojämlikhet i 

graden av engagemang mellan folkgrupper i samhället är beroende av olika faktorer som 

exempelvis utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar att delta i samhällslivet. Det är 

inget nytt, och vi ser det klart och tydligt i dagens Sverige.  

Den studie som jag har valt att skriva om handlar mer konkret om ungdomars syn på politiskt 

engagemang och hur den plats där man bor kan påverka deras engagemang. Syftet är dels att 

studera problemet med de ungas utanförskap, dels se hur det påverkar samhällets strategier 

för att upprätthålla en fungerande demokrati. I min utbildning i socialt arbete utgör 

medborgarnas engagemang i civilsamhället en stor del, vilket innebär att jag har fått 

analysverktyg i form av teorier om relationen mellan civilsamhälle och stat och perspektiv på 

hur denna relation förändrats över tid. 

Att undersöka och utveckla en preliminär kunskap om vilka förutsättningar det finns för 

ungdomars politiska engagemang är ett huvudtema i uppsatsen. I den andan avser jag att 

fördjupa mig i ungdomars situation i ett specifikt utsatt område - Hallonbergen. Utanförskap, 

förort, identitet och politiskt engagemang hos ungdomar, kommer att diskuteras och belysa 

hur en bostadsort skildras av olika människor, som i sin tur påverkar ungdomarnas politiska 

engagemang och minskar deras inkludering, vilket spelar en viktig roll i samhället. 

En utgångspunkt i uppsatsen är att upplevelsen av utanförskap är en bidragande faktor till att 

ungdomar inte inkluderas i ett politiskt sammanhang som bygger på engagemang i sin egen 

närmiljö. ”I Sverige har vi flera segregerade områden som ofta får all medieexponering, 

Rosengård i Malmö, Biskopsgården i Göteborg och Tensta- Rinkeby i Stockholm. Ungdomar 

som växer upp i någon av dessa eller i någon liknande stadsdel är tvingade till att förhålla sig 

till dessa mediers bilder av området” (Öhlund, m.fl. 2009). I dessa områden har kriminaliteten  
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ökat avsevärt med åren. I uppsatsen har jag valt att studera ett specifikt utsatt område – 

Hallonbergen – av huvudsakligen två skäl. Jag har bott och arbetat ideellt i Hallonbergen 

under perioden 2013-2017 och har på det sättet skaffat erfarenheter som varit viktiga som 

grund för datainsamling och analys. Hallonbergen är också en förort som ligger i Stockholms 

nordvästra ytterområden, där de flesta invånarna har en utländsk bakgrund. Unga i 

Hallonbergen har på senare tid fått allt mer uppmärksamhet av bland annat medier, regeringen 

samt myndighetspersoner. Det är ofta negativ uppmärksamhet som visas fram. Unga i 

Hallonbergen är den fokusgrupp, och det fenomen som studeras i den här uppsatsen. Att 

studera ungdomars politiska engagemang och politiska inkludering i Hallonbergen är 

betydelsefullt för att uppnå studiens syfte. 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Sverige har länge ansetts vara en föregångare när det kommer till välfärd och politik. Denna 

uppsats kommer att granska unga i åldersgruppen 20-24 år, från förorten Hallonbergen och 

deras intresse att delta i och påverka det lokalsamhälle de bor i och växt upp i.  Att öka 

engagemanget hos ungdomarna från utsatta områden anses som ett allt viktigare bidrag till ett 

fungerande demokratiskt civilsamhälle. Utifrån ovanstående är uppsatsens forskningsfråga vad 

som påverkar ungdomarnas politiska engagemang och intresse att påverka lokalsamhället. 

Studien har en explorativ ansats i den meningen att den syftar till att undersöka och förstå hur 

relationen mellan ungdomarna och uppväxtvillkoren kan förstås. Den ansatsen har påverkat 

både valet av undersökningsmetoder och valet av teoretisk ram.  Metodvalet har varit brett och 

bestått i såväl en litteratur/forskningsgenomgång som en intervjustudie och en preliminär ansats 

att undersöka orten Hallonbergen. Valet av teoretisk ram och att använda Antonovsky begrepp 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet motiveras av ansatsen att öka förståelsen för 

ungdomars politiska engagemang i sin närmiljö.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Uppsatsens syfte är att få en ökad förståelse kring hur ungdomar bosatta i förorten 

(Hallonbergen) ser på sitt politiska engagemang och hur olika faktorer kan påverka deras 

intresse och framtidsmöjligheter. 

 Hur ser unga som är bosatta i Hallonbergen på sina möjligheter att engagera sig 

politiskt i lokalsamhället? 
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  Hur ser unga som är bosatta i Hallonbergen på politikers och deras förhållningssätt till 

ungdomarnas inkludering och politiska engagemang i lokalsamhället? 

 Hur kan platsen Hallonbergen påverka ungas, i Hallonbergen framtidstankar, 

inkludering och politiska engagemang? 

 Hur kan Antonovskys begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet öka 

förståelsen för ungdomars politiska engagemang i sin närmiljö? 

 

AVGRÄNSNINGAR  
 

Uppsatsen kommer att avgränsas till ungdomar i ålderskategorin mellan 20-24 år. Valet av 

ålderskategori motiveras av det är i den åldern som man kan engagera sig och delta i det 

demokratiska valet av lokalpolitiker och rikspolitiker. De unga som är studiens målgrupp är 

bosatta och uppvuxna i Hallonbergen. Jag har valt att genomföra en gruppintervju för att 

komma fram till en hur ungdomarna som grupp diskuterar sitt engagemang och därigenom en 

mer allmängiltig slutsats. Genom valet av dessa ungdomar kommer studien att skapa en 

förståelse för ungdomars syn på politiskt engagemang, och vilken betydelse bostadsorten för 

engagemang hos ungdomar. Så studien syftar övergripande till att fylla ut den 

kunskapsluckan.  

 

DISPOSITION 
 

Här ges en kort beskrivning om hur jag lagt upp avsnitten i uppsatsen.  I inledningen, som 

redan diskuterats, har uppsatsens bakgrund, syfte och problemformulering presenterats. I 

nästföljande avsnitt presenteras tidigare forskning i form av sex studier som är relevanta för 

mina forskningsfrågor. Därefter följer ett teoretiskt avsnitt som behandlar det teoretiska 

redskap som jag valt för att analysera uppsatsens empiriska material. KASAM teorin är vald 

utifrån studiens frågeställningar. I ett tredje avsnitt behandlas uppsatsens metoder, där jag 

beskriver vilket tillvägagångsätt jag använt mig av för att samla in data och vilken urval -och 

bearbetningsstrategi av material jag använt samtidigt som etiska överväganden diskuteras. 

Resultatavsnittet är uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet presenteras orten Hallonbergen 

i syfte att ge en bakgrund till intervjupersonernas tankar om inflytandefrågor och 

engagemang. Därefter följer en genomgång av de fem teman som bearbetningen av 
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intervjuerna resulterade i. I analysavsnittet kopplas resultatteman samman med tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion. I 

avsnittet redovisas allmänna tankar, reflektioner, aspekter och förslag till framtida fortsatt 

forskning. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

INLEDNING  

I avsnittet om tidigare forskning har jag valt att presentera sex olika studier som har fokus på 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Som framgår av metodavsnittet har jag sökt artiklar och 

vetenskapliga studier som i möjligaste mån täcker studiens problemområde. I presentationen 

av studierna har jag kort gått igenom studiens syfte, frågeställningar, material och eventuella 

slutsatser som är relevanta för studien. I presentationen av studiernas resultat har jag angivit 

de referenser till andra publikationer som studierna tar upp men dessa kommer inte att tas 

med i min litteraturlista som i första hand tar upp studier som jag läst och använt.    

 

SEX STUDIER OM UNGA PERSONERS DELTAGANDE I 

POLITIK OCH CIVILSAMHÄLLE: 

 

STUDIE1.   GARCIA ALBACETE, (2014). CONTINUITY OR GENERATIONAL 

CHANGE? 
 

Forskaren lyfter fram frågan om unga européer deltar politiskt på ett olikartade sätt, beroende 

på speciella gruppers egenskaper eller generationseffekter. Albacete anser i sin avhandling att 

politiskt deltagande har vuxit de senaste åren. Det presenteras olika tolkningar av anledningen 

till att ungas politiska deltagande idag är annorlunda än vuxnas och tidigare generationer av 

ungas deltagande. 

 En vanlig tolkning av varför unga har lägre intresse än tidigare generationer handlar om 

kritiska medborgare som förklaring till den låga graden av politiskt engagemang. Studien 

baseras på analyser av enkätdata från olika europeiska länder, som visar att ungas politiska 

deltagande är olikartat i dagsläget i jämförelse med hur det såg ut under 1970-talet, om man 

tittar på olika former av politiskt deltagande. Albacete anser att i jämförelse med tidigare 

grupper, har ungdomarna lägre förtroende för politiker, och det är därför intresset för politik 

minskat.  Forskaren visar i sin studie att unga män är mindre intresserade av politik än vad 

vuxna är, men att detta även var fallet när de vuxna som jämförs med var unga medborgare.  

Den jämförande studien visar också att mindre politiskt deltagande, verkar vara ett resultat av 

den livsfas som individen befinner sig i.  Prognosen är att individerna kommer att delta mer i 

det politiska livet, när de skaffar arbete och skapar familj, och att deras deltagande då 

kommer att likna det engagemang som var förr i tiden. Forskaren anger också att det som har 
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ändrats i dagens samhälle i många europeiska länder för unga, är att unga skaffar familj 

senare och får arbete allt senare idag. Arbetslösheten är i hög i många länder, och på grund av 

detta är det lågt intresse för politiskt deltagande i denna grupp. 

 

STUDIE 2. MAGNUS DAHLSTEDT & JAMES FREMPONG (2018)- STÅ UPP 

FÖRORTEN. UNGDOMAR, UTANFÖRSKAP OCH FÖRORTSDRÖMMAR 
 

Denna studie presenterar en kort sammanfattning kring studier av unga i förorten. Ungdomar 

har upplevt negativ uppmärksamhet från omgivningen om den så kallade utsatta förorten 

under de senaste åren. Socialt utsatta områden har för det mesta varit föremål för negativ 

uppmärksamhet, och fokus i den offentliga debatten varit socialt spända förhållanden och 

oroligheter som bland annat har involverat unga bosatta i förorten. Andra mer positiva 

dimensioner av livet i förorten har inte fått samma uppmärksamhet i media.  

 Målsättningen med studien var att analysera ungas tolkningar av sin existens och sitt 

identitetsskapande i förorten, i relation till det omgivande samhällets förväntningar och 

tolkningar av förorten. Författarna lyfter fram hur ungdomar ser på bland annat bostadsorten, 

och sin tillhörighet till orten i nuläget och i framtiden. Denna studie och det empiriska 

materialet samt fokusgruppsintervjuerna utifrån berättelserna om identitet och tillhörighet till 

orten, visar att ungdomarna påverkas starkt av dominerande diskurser i samhället. I rapporten 

hänvisar författarna till Ålund 1997; Lalander 2009; Lundqvist 2010.    

 

STUDIE 3 UNGA I DAG 2008. UNGDOMSSTYRELSENS KARTLÄGGNING   
 

”Ungdomstiden är en period då mycket händer. De villkor som unga växer upp under, lämnar 

avtryck som de bär med sig under hela livet ”(Nilsson, 2008: 5). Studien har följt den 

nationella ungdomspolitiken. Ett av de viktigaste grundläggande intressena för 

ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och tillgång till inflytande. 

En del av den demokratiska dialogen handlar om att unga ska ha likvärdiga möjligheter 

liksom andra grupper.  Målgruppen är unga i åldern 13-25 år. Sexton myndigheter har 

redovisat statistik kring ungdomarnas villkor, samt inflytande del av demokratin. 

Ungdomsstyrelsen framhäver bland annat föreningslivets roll att lära ungdomar de 

demokratiska spelreglerna. I samband med att en person är aktiv i en förening kan den 

dessutom få insyn i hur systematiken är uppbyggd. Det finns en oro på grund av minskningen 
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i medlemstal som har skett i delar av föreningslivet. Nära hälften av de tillfrågade 

ungdomarna tycker att de har små eller icke-existerande möjligheter att föra fram sina åsikter 

till myndigheter. Ungdomsstyrelsen tycker att det är oroande, därför att en stor del av besluten 

som berör ungdomars livssituation och det är politiker, som är beslutfattare. Att bryta 

utanförskap är en viktig del i regeringens arbete för att få minskad utsatthet i det svenska 

samhället. 

 Det är viktigt för att nå upp till dessa förutsättningar, och att fokusera på att unga verkligen 

får tillgång till välfärd. I utvärderingen poängteras att väsentliga faktorer för ungas politiska 

engagemang inte är utbildningsnivån hos föräldrar och elevens betyg i samhällskunskap. 

Förklaringarna kan snarare sökas i vilken utsträckning de har fått diskutera politiska frågor. 

Att öka jämlikheten i det svenska samhället kan påverka den politiska processen.  Ungdomars 

värderingar och kunskaper är en resurs fört nutiden och framtiden, att bemöta de ungas vilja 

kan påverka dem själva och även samhället i övrigt. 

 

STUDIE 4 UNGAS SOCIALA INKLUDERING I SVERIGE FOKUS18. MUCF 

(2018).  
 

Genom olika forskningsgrupper har unga beskrivit sina situationer av utanförskap i samhället. 

Studien av MUCF (Vilka ska med?) bygger på intervjuer från olika delar av landet. Studiens 

fokus är att belysa och lyfta ungas röster som en viktig samhällsfråga. Unga som är bosatta på 

landsbygden och utsatta områden upplever en lägre social inkludering, än unga i städer. Den 

senare gruppen upplever bättre livsvillkor och förutsättningar än ungdomar i förorten. Den 

här studien beskriver ungdomars levnadsvillkor under begreppet sociala inkludering.  Det 

finns skillnader i upplevelser mellan unga grupper i samhället.  Ungdomar anser att det är 

svårt att få inflytande över och engagera sig i offentliga aktörers beslut.  

Deltagarna anser att tvivlen i deras område beror på problem i olika typer av samhällsservice, 

exempelvis gymnasieskola. De kan också känna otrygghet i att gå i skolan i ett område med 

en högre socioekonomisk klass jämfört med det egna. Den här kvantitativa studien visar att de 

flesta unga, pratar med kompisar, partners, eller föräldrar när det uppstår en orolig situation. 

Studien visat att tjejer har blivit mobbade mer än killar under det senaste halvåret. I slutet av 

studien ger myndigheten ett förslag till regeringen, som syftar till att minska segregation och 

klyftor. Det finns klyftor i samhället och ett behov av att sluta dessa för att få ett land som 

håller ihop, där regering utrycker sin vilja att skapa en helhetssyn i landsbygdspolitiken.  

Ungdomspolitiken syftar till att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma 
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sina liv och inflytande över samhällets utveckling.  Inom studien kan MUCF koppla samman 

de områden som är betydelsefulla för att nå upp till det ungdomspolitiska syftet, med många 

aktörer som berör ungas sociala inkludering. Studien fokuserar huvudsakligen på social 

inkludering mellan olika platser och olika sociala identiteter, där individer i olika grad i olika 

aspekter av samhället och över tid. 

 

STUDIE 5 HANNA BÄCK, EMMA BÄCK OCH NILS GUSTAFSSON 2014. 

SOCIALA MEDIERS INFLYTANDE PÅ UNGDOMARS POLITISKA ENGAGEMANG. 

 

Författarna har på uppdrag av regeringen undersökt sociala mediers betydelse för ungas 

politiska deltagande. Framför allt gäller detta unga människors engagemang i politiska 

partier. Att politiska partier skall fungera som en avgörande förbindelse mellan medborgarna 

och de politiska företrädarna i den typiska demokratin, har ibland kallats för partidemokrati, 

(SOU, 2000:1, 29). Representativ demokrati kan inte fungera utan politiska partier, och oron 

växer när färre medborgare väljer att engagera sig och tappar medlemmar i de europeiska 

demokratierna. Hälften av de svenska partiernas medlemstal har minskat mellan 1990 och 

2010 (Erlingsson & Persson 2014:412 ). Detta kan anses som en väsentlig utmaning för 

samhällets demokrati respektive partidemokratin, (van Biezen et al. 2012; Sloam 2013). 

Tendensen med den låga graden av engagemang i politiska partier är väl synlig bland 

ungdomar.  

Skälet till partiernas minskade återväxt är att ungdomsorganisationerna tappar medlemmar 

snabbare än partierna generellt. Unga politiker hoppar också av sina uppdrag i förtid 

(Erlingsson & Öhrval, 2010). Internationella jämförelser visar trots allt, att unga svenskar i 

stort sett är mer intresserade av politik än unga i andra länder (Oscarsson & Persson, 2010 ). 

 Rapportens syfte är att ge en översikt över ungas användande av sociala medier och ge en 

uppfattning om de klassiska förklaringarna till politiskt deltagande utifrån såväl traditionella 

statsvetenskapliga perspektiv såsom socialpsykologiska aspekter. Användning av sociala 

medier mer generellt och under 2000-talets har vuxit till att bli mer dominerade mellan 

människor. Sociala medier kan skildras som ” en paraplyterm som betecknar den uppsättning 

verktyg, tjänster och applikationer som gör det möjligt för människor att interagera med 

varandra genom nätverksteknologier” (Boyd, 2008:92 ). Användningen av sociala 

nätverkssajter, framför allt Facebook, ökade från 10 procent under 2005 till 72 procent under 

2014. Forskare har utvärderat olika faktorer, som kan förklara en specifik form av politiskt 

deltagande. I stort sett av den empiriska forskning om politiskt deltagande har dominerats av 
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den modell som koncentrerar sig på individens socioekonomiska status, enligt 

statsvetenskapliga teorier om politiskt deltagande, (SES-modellen). Ekonomiska resurser 

visar att sannolikheten för deltagande ökar i politiskt engagemang (Leighley 1995; Brady m 

fl. 1995). En viktig aspekt av att vara delaktig i en grupp är att samhörighet och tillhörighet 

ska uppfyllas enligt psykologiska förklaringar för politiskt deltagande.  

Individer har en inneboende önskan att känna delaktighet och samvaro med andra (Burmeister 

& Leary, 1995). I den rapporten har en del trender undersöktas över tid i det politiska 

engagemanget i Sverige, särskild hos unga människor mellan 16 till 29 års ålder. Forskare har 

använt en kvantitativ metod i sin enkätundersökning för att få svar på sina frågor. Resultatet 

visar att de grupper som traditionellt i forskningen associerats med politiskt deltagande och 

är: Välutbildade individer med höga intresse och gott självförtroende. För att lösa de problem 

som man upplever i samhället bland annat politisk ojämlikhet bör man utföra två saker 1) Att 

påverka det demokratiska systemet och satsa på politiska instrument som bidrar till social och 

ekonomisk jämlikhet i befolkningen. 2). Det handlar om att de politiska partierna bör sänka 

trösklarna för medborgare att bli medlemmar. Dessutom handlar det om att utveckla former 

för att möta det politiska engagemang som finns utanför partierna och få det att växa sig 

starkare (Unga politiska deltagande:45). 

STUDIE 6 UNGAS POLITISKA UTVECKLING: SLUTRAPPORT FRÅN ETT 

FORSKNINGSPROGRAM AV AMNÅ, EKSTRÖM OCH STATTIN (2016). 
 

Forskningsprogrammets syfte är att besvara frågan genom vilka mekanismer och processer 

tonåringar och unga vuxna utvecklar sitt samhällsengagemang och att beskriva, tolka och 

förstå hur nya generationer av medborgare växer in eller vänder sig bort från det politiska 

systemet som tidigare generationer byggt upp. Dessutom handlar det om hur ungdomar i de 

stora svenska städerna utvecklar sina politiska värderingar, attityder, kunskaper och 

beteenden. Nyheter och diskussioner som förs i olika medier och internet tas upp med 

föräldrar och vänner, som skapar det politiska intresset hos ungdomarna. 

 Barnen till de välutbildade utvecklas i allt mer positiv riktning när det gäller utbildning [...] 

och så vidare. De lågutbildade föräldrarnas barn får allt sämre möjligheter att utforma sina liv 

som de önskar”, (Amnå m.fl. 2016;12). Forskarna har kunnat uppvisa att det finns starka 

relationer mellan politiskt deltagande och utbildning. Politisk kunskap, övertygelse och 

medborgardygder (a.a.14). Alltså de som är aktiva inom de politiska och civila 

samhällsorganisationerna är i huvudsak de välutbildade och socioekonomiskt starka. Det är i 

synnerhet medborgare med lågavlönade arbeten som avstår från att engagera sig politiskt. 
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Därmed kommer barnen inte heller att ha ett politiskt engagemang eller intresse. Därför måste 

partierna hitta nya vägar för att nå de ungas förtroende. För rekrytering av unga är det särskild 

betydelsefullt att partierna är fysiskt närvarande i lokalsamhället. Dessa nya rörelser som 

många unga människor engagerar sig i ger en otydlig bild av hur beslutsfattande fungerar, och 

samhälles intresse påverkar varandra över tid. Är man intresserad av vad som händer i 

samhället är man ofta intresserad av politik. Det är stabiliteten och förändringen i de ungas 

politiska intresse som har undersökts. Hypotesen om hela livets mottaglighet baseras på att 

individer är öppna för förändringar under ett livslångt leverne (Sears, 1983). Utifrån detta 

perspektiv ändrar sig det politiska intresset över tid. Stabiliteten som undersökts under olika 

åldersperioder visar att den är relativt låg för den unga gruppen 13-åringar, däremot är den 

högre för de övriga åldersgrupperna. Ungdomars politiska intresse väcks av den närmiljö de 

lever i. Föräldrar, vänner skola och media. Det vill säga att omgivningen skapar ungdomars 

intresse för politik och deras sätt att tänka om samhället. Studien visade vad som påverkar 

ungdomars politiska utveckling, har bl.a. visat vad den sammanlagda betydelsen av 

individens relationer till föräldrar och kompisar spelar en avgörande roll för ungdomarnas 

politiska utveckling. Och att den ekonomiska ojämlikheten påverkar det politiska intresset att 

delta politiskt. Den här studien har visat vad som kännetecknar svenska ungdomars politiska 

utveckling i några viktiga avseenden från tonårstiden till vuxen blivandet.   

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 
 

 Den första studien tillsammans med de sjätte studien är det tyngre vetenskapliga bidragen i 

min sammanställning. Avhandlingen av Garcia Albacete, (2014), Continuity or generational 

change? A longitudinal study of young peoples political participation in Western Europé, och 

Ungdomars politiska utveckling: Slutrapporten från ett forskningsprogram av Erik Amnå. 

Mats Ekström & Håkan Statin, (2016) ger ökad legitimitet åt mitt forskningsområde. 

Anledningen till att endast en internationell studie har tagits med i genomgången är att 

villkoren för ungdomars engagemang i sin närmiljö i andra länder skiljer sig åt från svenska 

förhållanden vilket gör studierna svårare att använda.  

Studierna som presenteras ovan lyfter fram intressanta begrepp och teorier som har varit till 

nytta under min gruppintervju och vid analysen av det presenterade intervjumaterialet. 

Exempelvis att anledningen till att unga inte är så intresserade av att delta i politiska, 

sammanhang hänger samman med att de är i en annan Livsfas än äldre medborgare som 

framhålls i Garcias studie är intressant mot bakgrund av att jag intervjuar ungdomar i åldern 
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20-24 år. Studien av Magnus Dahlstedt & James Frempong (2018) Stå upp för orten. 

Ungdomar, utanförskap och förortsdrömmar lyfter fram en annan aspekt i studiens 

problemområde som är viktig - nämligen det specifika med orten-förorten. Utveckla texten 

med tydliga kopplingar till de olika studierna.  

 

TEORETISK TOLKNINGSRAM 

 

INLEDNING 
 

Uppsatsens syfte är som framgår av inledningskapitlet att få en ökad förståelse kring hur 

ungdomar bosatta i förorten (Hallonbergen) ser på sitt politiska engagemang och hur olika 

faktorer kan påverka deras intresse och framtidsmöjligheter. Jag har mot den bakgrunden 

använt mig av KASAM- teorin för att visa hur individer förstår, begriper och hanterar olika 

situationer i livet. KASAM är förkortning av Känsla av sammanhang, en teori som arbetades 

fram av Aaron Antonovsky. Teorin grundar sig på tre delar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Dessa tre delar är riktpunkter för hur vi begriper vår existens.  

Avslutningsvis definieras för uppsatsen centrala begrepp i syfte att tydliggöra den teoretiska 

referensram som uppsats ämnet pekar ut.  

 

ANTONOVSKYS TEORI KASAM 
 

 Den amerikanskfödde sociologen Aaron Antonovsky var verksam som forskningschef för 

New York State Commission Against Discrimination. Med sin hustru Helena emigrerade han 

till Israel 1960, och tillträde där en tjänst vid Israel Institute for Applied Research som han 

var knuten till fram till sin död 1994. Enligt Antonovsky är individen för sitt mående 

beroende av en känsla av sammanhang, ett begrepp som förkortas KASAM. Jag tänker att 

använda och problematisera begreppen i analyskapitlet. 

KÄNSLA AV SAMMANHANG. VAD ÄR KASAM? 

Engagemang leder till att människans självförtroende ökar. Deltagande och engagemang 

präglas av att egna uppfattningar och synpunkter tas på allvar och dessutom känslan av att få 

bidra till något som av andra upplevs som betydelsefullt. Individerna behöver känna sig 

värdefulla i samhället för att kunna engagera sig i sitt lokala sammanhang.   Detta ökar den 

enskildes vilja att göra skillnad och förändra. Vidare bidrar engagemanget till att människor 
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får en ökad Känsla av sammanhang.  En känsla av sammanhang bildas redan under barnets 

uppfostran(barndom) och denna känsla ökas eller minskas sedan under ungdomen. För att en 

ung människa ska må bra bör denne vara en del av ett sammanhang och uppleva 

engagemanget i den givna sociala miljön. Annars riskerar ungdomen att hamna i ett 

utanförskap, isolering eller ty sig till extrema livsmiljöer som politisk extremism i den 

omgivningen (Jungerstam, Nyman-Kurkiala, Ström, Lindholm, 2007;48).  Dessutom 

medverkar engagemanget till att personen får en ökad känsla av sammanhang och betydelse.  

Det betyder att hon/han får en känsla av att få delta i ett meningsfullt sammanhang både 

ekonomiskt som socialt och kulturellt (Berglund, et al., 2011; 103).  Antonovsky definierar 

begreppen enligt följande: 

BEGRIPLIGHET. 
 

Det innebär i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimulering. En person 

med en hög begriplighet innebär att man bör ha en större förutsättning för att kunna möta och 

förutsäga händelser. Då han/ hon har förmågan att klara av framtida problem, trots att 

situationen plötsligt kommer som en total överraskning exempelvis misslyckanden och 

utmaningar, så skall individen kunna förklara och begripa dem (Antonovsky, 2005).  

HANTERBARHET.  

Det andra begreppet syftar till i vilken grad individen upplever att hon/han har de resurser 

som behövs för att klara av situationen, respektive det som krävs och står till hans/hennes 

hjälp, vid den tidpunkt då man ställs inför yttre behov.  Resurser kan vara att man har 

förmågan till och kontroll över sin tillvaro och att andra personer som finns i närheten 

exempelvis anhöriga vänner, maka/make eller någon som man känner mycket väl och har 

förtroende för stödjer denna kontroll. Människor som har en hög hanterbarhet, känner inte sig 

själva som hjälplösa offer för händelser eller orättvisor. De kommer att skapa ordning och 

reda.  

MENINGSFULLHET. 

Det är det tredje och sista begreppet och grundar sig på i vilken utsträckning man upplever 

utmaningar och krav som ställs i tillvaron. Om man känner sig meningsfull i ett sammanhang 

så är det lättare att kunna engagera sig emotionellt och investera sin känslomässiga kapacitet.  

Antonovsky anser att meningsfullhet är en motiverande komponent och verkar vara den 

viktigaste komponenten i delaktighet. I brist på känslan av meningsfullhet hos individen blir 

inte känslan av begriplighet eller hanterbarhet varaktiga. Personer med en hög känsla av 

meningsfullhet, har även delar i sin tillvaro som betyder mycket för dem att engagera sig i 
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och satsa energi på. Det leder till att hon/han inte drar sig undan vid motgångar och tragiska 

händelser. Antonovsky anser att de allmänna komponenterna inom KASAM är viktiga, men att 

meningsfullhet trots allt är det viktigaste. Detta innebär att individer som är engagerade, 

känner sig meningsfulla och erhåller därmed både resurser och förståelse. Det är svårare att 

komma fram till begriplighet och hanterbarhet utan hög meningsfullhet (Bäckevik & 

Linnarsson, 2014; 17). Begreppet meningsfullhet har visat sig speciellt användbart för att 

förstå hur ungdomarna i min studie relaterade till frågan om politiskt engagemang.  

KOPPLINGEN MELLAN BEGREPPEN OCH UNGDOMARNAS POLITISKA 

ENGAGEMANG.  

En trygg miljö är en grundläggande förutsättning för att individen ska få nå bästa möjliga 

självförtroendet. Av den jordmånen finns en god förutsättning för att vilja påverka samhället i 

form av politiskt engagemang. Då Hallonbergen och dess invånare har svårigheter att 

mobilisera goda krafter till området, har det skapats ett anti samhällsengagemang och därmed 

odlat fram ett sämre självförtroende hos ungdomarna i Hallonbergen. Detta har således lett till 

grova våldsbrott, rån och annan kriminell verksamhet i området.  

En del av syftet var att titta på hur känslan kan göras begriplig, hanterbar och meningsfull för 

att öka förståelsen inför. Då är det viktigt att förenkla kontakten mellan ungdomars politiska 

engagemang och delaktighet i deras närmiljö. Om personen inte får känna att denne upplever 

sig meningsfull och ha makt över att påverka sin situation, så kan det leda till att en känsla av 

sammanhang uteblir. Och därmed drar sig för att ens försöka engagera sig.  

 

PRESENTATION AV CENTRALA BEGREPP  
 

UNGDOM 
 

Vanligtvis inom ungdomsstudien brukar unga vara en benämning för människor i tonåren. ”I 

ungdom och makt (SOU 1991:12) beskrivs ungdomstiden som en livsfas, den period i livet då 

människor utvecklas och formas intensivt. Då väljer man utbildning och får nya egna 

intressen”(Milda Makter, a.a.:.10). Begreppet är väldigt brett och består av olika 

ungdomsgrupper. Det kan ibland vara förvirrande med alla ord som ska beskriva 

ungdomstiden, barn, tonåring, ung vuxen o. s.v. Ungdomstiden innebär tiden mellan barndom 

och vuxenlivet. Samt innebär att det är en social kategori, d.v.s. att ungdomsgruppen delvis 

har gemensamma behov och intressen (Ungdomsstyrelsen 2010).  
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UTANFÖRSKAP 
 

Begreppet ”utanförskap existerade knappt under 1990-talets första hälft. Men i början av 

2000-talet har begreppet använts flitigt i svensk dagspress”( Oskarson 2012:213–215). 

Begreppet har börjat användas mer och mer och är väldigt aktuellt idag. ”Utanförskap har 

tidigare använts som begrepp för att beskriva minoritetsgruppers villkor med fokus på 

relationer mellan individer, grupper och deras omgivning. Det har bland annat handlat om 

relationer i [...] gruppers förhållanden, mobbning, diskriminering och rasism. ”Utanförskap 

kan kort och gott sägas ha varit ett socialpsykologiskt begrepp som använts för att beskriva 

främlingskap och ett socialt utanförskap”,(Alm m.fl.2010:14). Begreppet utanförskap som det 

formuleras, är beroende på det nuvarande politiska klimatet, att definitionen inte är klar, utan 

är beroende av vem som utnyttjar den. Utanförskap brukar ofta användas vid politiska 

debatter när det rör sig om olika samhällsfenomen, det finns också mer eller mindre 

omfattande utanförskap i olika delar av samhället. Svenska samhället är inget undantag. 

Eftersom begreppet blir centralt för studien kommer begreppet att problematiseras i 

analyskapitlet.  

 

FÖRORT 
 

Begreppet förorten och segregation kopplas oftast ihop med varandra och är återkommande 

frågor i den pågående valrörelsen.” Olsson och Törnqvist 2009” har beskrivit begreppet förort 

som ett speciellt område. Inom studier förorter benämnas som " socialt utsatta områden" eller 

" socioekonomiskt svaga områden" där det bor ett stort antal invandrare med hög arbetslöshet 

samt låga inkomster.  Detta har lett till att folk uppfattar en förort som en segregerad del av 

samhället. Denna form av etnisk boendesegregation finns i flera större städer runt om i 

Sverige (Molinari, 2006). En etnisk segregation handlar inte bara om segregation när det 

gäller socioekonomisk faktorer, vilka är åtskilda mellan personer som tillhör olika social 

bakgrund såsom; inkomst och yrkesbakgrund (Bostadspolitiska utredningen1996). Dessa 

miljöer är ofta avgränsade i förhållande till de centrala delarna av kommunerna. De 

förutsättningar som beskriver dessa problemområden diskuteras ofta i debatten och i 

litteraturen under beteckningen Förorten.  
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SEGREGATION 
 

Segregation är ett svårdefinierat begrepp som symboliserar både en process är resultat från 

många olika områden i samhället. Främst definieras segregation som separerade egenskaper 

från den gällande normen i samhället. Den syftar till att särbehandla olika folkgrupper. 

(Westin, 1999). En etniskt blandad befolkning finns i de flesta länder. Det är en mer eller 

mindre omfattande etnisk segregation i olika delar av samhället. Sverige är ingen avvikelse, 

när det gäller uppfattningen att människor med olika etniska rötter föredrar att bo åtskilda, 

arbeta på olika arbetsplatser och umgås i olika grupper.  

 Utvecklingen har gjort att Sverige idag har en i internationell jämförelse stor utlandsfödd 

befolkning, väl i jämförelse med USA, Storbritannien och Frankrike. 

 Sverige har varit ett relativt homogent land. där folk med ursprung utanför Europa varit 

främmande. Detta har skapat tätorter där olika traditioner, vanor och modersmål, samlats med 

gemensamma referenspunkter som invandrare. Staten har däremot inte brytt sig om att de 

olika etniska grupperna inte för den skull går ihop eller trivs med varandra. 

ENGAGEMANG 
 

Begreppet engagemang kopplas alltid samman med demokrati. Engagemanget innebär att alla 

människor bidrar med en aktiv del i civilsamhället. Med det menas att människor röstar i 

allmänna val och håller sig uppdaterade om politiska händelser. Och att engagemanget ska 

syfta till att människor ska företräda sitt egen intressen och att förstå hur samhället fungerar. 

Det kan skilja sig åt mellan olika individer om vad engagemanget mynnar ut i. Studier har 

visat att, människors engagemang är ovanligt stort i Sverige. Denna folkrörelsetradition är en 

stark faktor som bidrar till att ungefär hälften av medborgarna är aktiva i någon form. 

Deltagandemönster pekar snarare på tillfälliga engagemang som inte alltid motiveras av 

altruism eller idéer. Engagemanget kännetecknas av intresse, och att man försöker göra 

någonting av sina idéer och tankar. Inflytande kan man sträva efter genom engagemang men 

det är inget måste. Exempelvis kan man vara engagerad i en ideella förening, utan att söka 

inflytande i samhället. 

DELAKTIGHET 
 

Medborgarnas intresse av att rösta i allmänna val är ett kännetecken på hur deras förtroende 

för demokratin och de politiska partierna utvecklas. För att kunna utöva inflytande över 

politiska beslut måste medborgarna delta i demokratins processer och på det sättet känna 
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delaktighet i samhället. Demokratin är grunden för delaktighet. Med delaktighet följer 

kunskap, makt och uppgifter. Med ansvar följer plikter och skyldigheter (Statens ungdomsråd, 

1985; 53). Att ungdomar har en låg delaktighet beror på att de inte tycker sig kunna påverka 

politiken. Delaktighet bidrar i stort till tilltro hos individer och känslan av att ses som 

värdefulla i ett sammanhang. Varje individ har ett behov av att känna sig viktig och spela en 

roll i samhället. I sin tur bidrar de till att påverka och förändra (Statens ungdomsråd, 

1985;52). Att vara utestängd och inte få vara med är motsatsen till att vara delaktig (Statens 

ungdomsråd, 1985; 32). 

SAMMANFATTNING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 
BEGREPP 
 

Jag har valt KASAM -teorin för att uppnå ett helhetsperspektiv. Det kan underlätta för att 

förstå resultatet av studien. Alla tre komponenterna är viktiga, men utifrån studiens målgrupp 

ungdomars politiska och sociala engagemang och förhållanden till varandra framstår 

meningsfullheten som grundläggande. Att kunna vara med och påverka, och att vara delaktig, 

lägger grunden till meningsfullhet. Den här teorin framhåller människors komplexa relation 

till sitt eget jag och omgivningen. Den har använts för att tillföra en ökad förståelse om hur 

dessa ungdomar förstår, begriper och hanterar olika situationer i sin tillvaro, som kan 

förhindra deras politiska engagemang (Antonovsky 2005). 

De begrepp som redogörs för i avsnittets andra del är valda för att tydliggöra hur studien 

knyter an till olika teoretiska fält och områden. En del av begreppen är tänkta att användas i 

analysen i syfte att belysa olika problem/ problemställningar.  
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METOD 
 

INLEDNING 
 

I det här avsnittet kommer jag att inledningsvis motivera valet av kvalitativ metod som 

övergripande metodstrategi.  I ett särskilt avsnitt går jag in på min förförståelse genom att 

redogöra för mitt förhållande till orten Hallonbergen och ungdomarna. Jag har vidare gjort en 

intervjustudie om hur stadsdelen- orten Hallonbergen påverkar ungdomarnas politiska 

engagemang. Intervjustudier handlar om att få fram kunskap om ungdomarnas perspektiv. 

Studiens resultat är presenterat i fem teman – nämligen - politiskt engagemang, tjänstemän 

och organisationer, civilsamhället, orten och framtidsdrömmar.  Jag har använt utskrifterna 

från intervjuerna och försökt hitta tankar omkring olika teman hos intervjuperson. Vidare 

kommer jag att presentera och diskutera, d.v.s. vilka datainsamlings – respektive 

databearbetningsstrategier som använts i studien. 

Jag kommer också att motivera min urvalsstrategi för de ungdomar som ingår som 

respondenter i studien satt i relation till syfte och frågeställningar samt urval av källor för att 

belysa orten Hallonbergen.  Studiens validitet och reliabilitet kommer att diskuteras i ett 

särskilt avsnitt i likhet med de etiska metodaspekterna.  

VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 
 

I min studie är jag ute efter att förstå hur ungdomarna i förorten tänker kring politiskt 

engagemang. Hur stadsdelen - orten Hallonbergen- påverkar ungdomarnas politiska 

delaktighet. Därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar är det rimligt att använda den kvalitativa metoden 

som bäst passar min studie, och det är den jag har arbetat med i form av gruppintervju men 

även när det gäller studien av Hallonbergen som ort. Min ursprungliga plan för datainsamling 

var att utföra observationer men jag kom fram till att det inte skulle besvara mina 

frågeställningar och uppfylla syftet för studien på samma sätt som intervjuer och en ortstudie. 

I Trosts bok Kvalitativa intervjuer beskrivs att  

 

”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster, så är kvalitativ studie rimlig” (Trost 2005 sid. 14).  
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Trost menar att det viktigaste är att man låter syftet för studien avgöra vilken metod man ska 

genomföra, kvalitativ eller kvantitativ (a.a.). Utifrån min studies syfte insåg jag att jag inte 

kan använda mig av kvantitativ metod i min undersökning. ”Det kvantitativa angreppssättet 

analyserar relationen mellan variabler och inte mellan människor”(a.a. sid 5).  

Så om jag vill fånga upp ungdomarnas egna upplevelser samt få en djupare förståelse av ett 

fenomen som engagemang hos ungdomar krävs användande av kvalitativ metod som 

intervjuform. På samma sätt kräver ambitionen att få en helhetsbild av hur ungdomarna i 

förorten tänker omkring deras politiska engagemang en kvalitativ metod. Trost skriver i 

boken att kvalitativa metoden ” går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, 

vilka erfarenheter och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut”(Trost 2005 sid 25).  

En kvalitativ metod innebär en närkontakt som forskaren skapar i förhållande till deltagarens 

situation. ”Att delta i en sådan situation måste vara frivilligt. De som intervjuas måste få reda 

på vad de medverkar i. Bara utifrån detta kan vi bygga upp den nödvändiga tillit, som är en 

förutsättning för att intervjusituationen ska fungera”( Holme & Solvang 1997 sid 105). 

 Mina intervjuer kallas respondentintervjuer, och med det menas att de intervjuade personerna 

själva är delaktiga i ens undersökningsområde. Enligt Holme och Solvang i boken. ”vi skiljer 

mellan informant- och respondentintervju. Respondentintervju går helt enkelt ut på att vi 

intervjuar personer som själva är delaktiga i den företeelse vi studerar. En informantintervju 

innebär till skillnad från detta att vi pratar med en person som själv står utanför den företeelse 

vi studerar men som har mycket att säga om det” (Holme & Solvang, 1997:104). 

”Undersökningsplanering präglas både av ringa styrning från forskarens sida och av öppenhet 

för ny kunskap och ny förståelse” (Holme & Solvang, 1997:80). Den kvalitativa studien 

kommer att ge forskaren ett mindre utrymme för att leda och inverka på intervjun ifall den 

följer principerna för en öppen intervju. Intervjuernas resultat tolkas av forskaren och i det 

sammanhanget finns ständigt en nivå av subjektivitet. Jag vill påtala detta för att visa på att 

jag är medveten om detta och kommer genom hela min studie att försöka vara kritisk och 

eftersträva största möjliga objektivitet.  

I min uppsatsstudie har jag sammanfattningsvis valt att använda mig av en kvalitativ studie 

mot bakgrund av att gruppintervjuer passade bra utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Då kan jag fånga upp ungdomarnas egna upplevelser och uppfattningar. I min intervjuguide 

använde jag mig av tre huvudområden: Bakgrund/sysselsättning, politiskt intresse och 

framtiden.  

Jag har försökt att utforma relevanta och begripliga följdfrågor i varje huvudområde för att 

mina frågeställningar ska kunna besvaras. Frågornas utformning – se bilaga – motiveras av att 
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de ska skapa ett bra diskussionsklimat i gruppintervjun och samtidigt göra det möjligt att i 

den efterföljande analysen av det utskrivna materialet urskilja enskilda personers tankar och 

ställningstaganden.  

 Gruppintervjuer som jag genomfört med ett antal unga har spelats in och därefter raderats. 

Jag har fört noggranna anteckningar, och försäkrat alla respondenter att deras tal skulle förbli 

och anonyma och konfidentiella. 

 

FÖRFÖRSTÅELSE  
 

I kvalitativa studier uppmuntras forskaren till att redogöra för sin förförståelse av det fenomen 

som ska studeras för att ge den kritiska läsaren en möjlighet att reflektera över hur och om 

forskarens erfarenheter påverkat studien.  

 Bakgrunden till min studie om ungdomar i Hallonbergen och deras politiska engagemang är 

att jag bott och arbetat i Sundbybergs kommun under perioden 2013 - 2017.  Den 

erfarenheten har varit viktig för att kunna lägga upp studien på ett sätt som inte uppfattats som 

integritetskränkande för den målgrupp som jag vänt mig till. Samtidigt har livet i 

Hallonbergen naturligtvis präglat mitt sätt att tänka omkring det fenomen jag studerat 

ungdomars politiska engagemang i förorten.  

Jag har också arbetat inom en ideell förening som jag är aktiv medlem i. Föreningen heter Det 

Stora knytkalaset” DSKK” och är en förening som har sin verksamhet i Sundbyberg och 

bildades 1997. Målsättningen är att arbeta på gräsrotsnivå för att bryta den sociala isolering 

och segregation som alltmer präglar förorter som Hallonbergen, Rinkeby, Tensta o.s.v. I 

första hand arbetar vi inom organisationen med integration i praktiken. Närheten till 

människornas vardag är här en viktig del i arbetet. Organisationen vill bidra till att de olika 

etniska grupperna möts för att hitta samarbetsformer och lära av varandra. Därför strävar vi 

efter att ha människor med olika nationella och kulturella rötter bland deltagarna. Vi vill nå 

människor som lever i utsatta livssituationer, som har små ekonomiska möjligheter och/eller 

lever socialt isolerade. Det handlar om att de får träffa varandra under fyra timmars tid 

varannan lördag. Under den tiden gör volontärer insatser riktade till deltagare med olika 

bakgrund som syftar till att hjälpa deltagarna med tolkning och/eller lära känna varandra. 

Arbetet organiseras till största delen av ideellt arbetande medlemmar. Denna verksamhet 

handlar om att ta reda på hur organisationer som jobbar inom området integration, och den 

ideella sektorns verksamhetsutveckling fungerar. Projektet vill bidra till att bryta den sociala 

isoleringen, då kulturella, religiösa eller politiska traditioner förhindrar människor i förorter 
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att etablera en godtagbar kontakt med varandra och det svenska samhället.  

När jag tidigare umgåtts med familjer i Hallonbergen så har jag genom dem intresserat mig 

för hur deras barn blivit påverkade av den miljö de lever i.  

 

DATAINSAMLINGSMETODER   
 

Jag har mer övergripande valt två sätt att samla data – gruppintervjun med ungdomar och en 

studie av källor som gett mig data om orten Hallonbergen. Intervjun har analyserats med hjälp 

av en innehållsanalys utgår från att få fram det generella innehållet i intervjun genom att titta 

på likheter och skillnader inom och mellan ungdomarnas utsagor. De två metoderna 

tillsammans med en genomgång av aktuell forskning inom området syftar till att ge en 

sammansatt bild av fenomenet ungdomars politiska engagemang i förorten.  

 

INTERVJUSTUDIE OCH URVALSSTRATEGI  
 

Som huvudsaklig datainsamlingsmetod har jag använt mig av en gruppintervju. Fördelen med 

gruppintervju jämfört med individuella intervjuer är möjligheten som ges att få ta del av ett 

samtal mellan ungdomarna om gemensamma erfarenheter och deras reaktioner på andra 

ungdomars erfarenheter (Wibeck 2010). Nackdelen med gruppintervjuer är oftast kopplat till 

problem med transkriberingen (Bryman 2011). I den här studien fokuserar jag på en förort 

Hallonbergen och ungdomar som är bosatta, och växt upp där. Jag har valt att intervjua 

ungdomar i åldern mellan 20–24 år. Ytterligare var det bestämt att åtta ungdomar skulle ingå i 

intervjuerna, men vid intervju tillfället föll två respondenter bort, p.g.v sjukdom.  I min studie 

har jag fått en möjlighet att utföra gruppintervjun med 6 ungdomar (se intervjukapitlet s.40-

41).  

Syftet med urvalet är att jag har strävat efter att få en djupare förståelse av det fenomen som 

jag fokuserat på. Respondenterna har olika bakgrund. Några är födda i Sverige medan andra 

är utlandsfödda och har vuxit upp i Hallonbergen. Ungdomarna har olika sysselsättningar. 

Några arbetar medan andra studerar. 

Urvalsstrategin kan betecknas som ett kriterieurval (Merriam1994), där det mest centrala 

kriterierna var ålder och att intervjupersonerna varit bosatta i Hallonbergen. Jag ville också få 

tag på ungdomar av bägge könen. 
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För att få tag på intervjupersoner som uppfyllde kriterierna ovan kontaktade jag en anställd 

som arbetar på en fritidsgård i Hallonbergen och även en tränare av ett fotbollslag. Personerna 

känner jag sen tidigare eftersom jag arbetat i Hallonbergen (Se avsnittet om förförståelse). 

Via dessa kontakter kunde jag få kontakt med ungdomarna på plats och dela ut 

informationsbrev samtidigt som jag presenterade mig själv och vad studiens syfte handlade 

om. Flera ungdomar visade sitt intresse av att delta samt var nyfikna på om varför jag skulle 

skriva om ungdomar i Hallonbergen. Flera tyckte att det lät väldigt intressant. Jag fick vid 

denna muntliga presentation möjligheten att upprepa och förtydliga den information som de 

fick genom informationsbrevet (Se bilaga). Denna muntliga presentation ägde rum i en 

fritidsgårdslokal och på en idrottsplan.  

INTERVJUGUIDE OCH INTERVJUMETODIK 
 

Inför intervjun utformades en intervjuguide med frågor som inleddes med öppningsfrågor och 

presentation av de temaområden som intervjun skulle beröra. Jag har inspirerats av både 

Viktoria Wibecks (2010) råd för att genomföra en gruppintervju, liksom Trost (2009) när det 

gäller kvalitativa intervjuer. Uppsatsens övergripande frågeställningar handlar om hur 

ungdomarna i Hallonbergen ser på det politiska engagemanget och hur omgivningens 

betydelse påverkar och vad de anser om det. Enligt Trost (a.a.) ska forskningsfrågor 

formuleras till intervjufrågor. Som man ska hålla sig så nära syftet och frågeställningar som 

möjligt, menar Trost (2009), när det gäller formulering av intervjufrågor är det viktigare och 

mer givande att fråga om beteende och handlingar, än att fråga om hur den intervjuade kände 

sig eller upplevde en situation. Det vill säga frågor om intervjupersoners känslor och attityder. 

Jag har försökt att strukturera intervjufrågor som konkreta, lättbegripliga frågor. Samt även 

formulerat raka frågor, för att få så bra information som möjligt ur fokusgruppen. Jag har 

dessutom förenklat för den intervjuade genom att ställa en direkt fråga i taget, och avhållit 

mig från indirekta frågor. Så att ingen förvirring skulle uppstå om vilken fråga som skulle 

besvaras (Trost 2009). Ett ytterligare sätt för forskaren att tänka på är intervjufrågornas 

utformning, menar Jan Trost. Alltså att frågor inte formulerats som påståenden. Att forskaren 

ska undvika den typen av frågor.” En åsikt som strider mot ett påstående känns som om man 

måste motivera avvikelse och det gör att den intervjuade kanske håller med även om svaret 

egentligen inte är i överensstämmelse med den egna åsikten” (Trost, 2009:85). När 

intervjufrågorna känns korrekt formulerade så finns en viktig aspekt att tänka på.  Att 

forskaren aldrig ska ifrågasätta frågor (Trost, 2009:83). Jag har eftersträvat i min intervju att 

hålla mig till Trosts uppfattning, så att jag inte placerar in mina frågor så att de på något sätt 

kan begränsa de intervjuade. Jag har använt samma frågor som finns i bilagorna 

frågeformuläret.  Kort om hur du arbetat fram relevanta och öppnande frågor.  
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STUDIE AV ORTEN HALLONBERGEN 

 

Som framgår under rubriken förförståelse har jag arbetat i Hallonbergen och att den 

bakgrunden var en av anledningarna till att jag redan i frågeställningarna var intresserad av 

ortens betydelse för ungdomarnas politiska engagemang. Syftet med att komplettera 

intervjustudien med en mindre studie av orten Hallonbergen var primärt att ge en 

bakgrundsteckning till presentationen av ungdomarnas syn på olika teman. Insamlingen av 

data om orten Hallonbergen har skett parallellt med intervjustudien, men jag har också låtit 

intervjustudien peka ut händelser i ortens utveckling som varit intressanta att samla data 

omkring. Jag har dels samlat data om Hallonbergen utifrån aktuell statistik om området och 

dels genom, att ta kontakt med en tjänsteman inom kommunen som satt inne med viktiga 

kunskaper. 

LITTERATURSÖKNING OCH SÖKNING AV RELEVANTA 

FORSKNINGSSTUDIER 
 

Studiens initierades genom att granska vilken litteratur som fanns tillgänglig inom ämnet. 

Litteraturen söktes i Ersta Sköndal högskolas bibliotek.  Det första var deras egen katalog och 

dess databaser (Samhällsvetenskap/Sociologi). Ytterligare har jag använt mig av för 

litteratursökning är DIVA samt Academic search Complete. Svenska sökord som utnyttjats 

vid letande av artiklar om ungdomar och politiskt engagemang. Jag har dessutom använt mig 

av sökord som; ungdomar, förort, politik, engagemang, segregation samt utanförskap och 

prövat med motsvarande ord på engelska. Sökorden har förenats på olika sätt och bockats av i 

olika strukturer för att kunna få fram ett bredare urval.  Jag har haft kontakt med forskare i 

ämnet för att hitta lämplig litteratur. Ur den litteraturen och forskningen som var resultatet av 

sökningen har jag valt studier som varit mest relevanta i relation till studiens frågeställningar 

och metodupplägg. Referensstudier har också genomförts för att orientera mig bland litteratur 

i ämnet. Dessutom har jag använt läroböcker i ämnet. 

 

DATABEARBETNINGSMETODER 
 

GRUPPINTERVJUER 
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 Gruppintervjuerna spelades in med intervjupersonernas samtycke. Samtliga sex ungdomar 

har deltagit. Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter intervjun för att säkerställa 

att rätt person tillskrivits rätt citat. Därefter har ljudfilerna raderats.  

Transkriberingarna har varit utförda från ljud till text och har varit ordagranna inklusive 

pauser, skratt mm, (Trost 2009: 127). Detta syftar till att säkerställa att den kritiska läsaren 

kan se om tolkningarna i analysen är grundade i vad som faktiskt sas under intervjuerna och 

att forskaren inte tolkat sitt råmaterial så att det passat de utvalda teoretiska verktygen. 

Utifrån insamlat råmaterial som färdigtranskriberade skedde det mer eller mindre en del 

analyser och tolkningar. Trost (a.a.)menar att forskningens värdeord är kreativitet och 

nyfikenhet. Inledningsvis har jag gått igenom samtliga utskrifter från intervjuarna och därefter 

knöts olika nyckelord samman för att underlätta tolkningen av dess innehåll. Metoden är 

tillgänglig för kritik och grundar sig på kreativitet och är fullt uppenbar för att kunna 

underlätta kodningen och analysarbetet. Verkligheten dyker upp i anteckningar, analysarbete 

och teman oavsett i vilket sammanhang den förekommer. Däremot ska analysarbetet ge en 

distans till de intervjuade. Forskaren ska ha distans till själva intervjun. Ytterligare skall det 

underlätta att komma ihåg skiftningar i ansiktsuttryck, kroppsrörelser etc. enligt (Trost 2009: 

128).  

 

BEARBETNING AV ORTSDATA, 
 

Det insamlade materialet om Hallonbergen har bearbetats i två steg. I ett första steg har jag 

skilt mellan faktauppgifter om Hallonbergen och faktiska händelser i Hallonbergens historia 

och sorterat data ur ett tidsperspektiv. I ett andra steg har jag valt ut uppgifter och händelser 

som varit av särskild betydelse för de intervjuteman som bearbetningen av intervjuerna gav 

upphov till. Vidare har jag lagt till resultatet av intervjun med en tjänsteman vid 

sammanställningen.  

 

LITTERATURBERARBETNING  
 

Urvalsprocessen av framförallt relevanta forskningsartiklar/böcker om studiens övergripande 

tema om ungdomars politiska engagemang har följt två principer. För det första har 

forskningsstudiernas grundande i empiriska studier varit viktigt. För det andra har studiernas 

aktualitet beaktats i urvalsprocessen. Vid analysen har sammanställningen av studiernas 
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upplägg och resultat i avsnittet om tidigare forskning jämförts med resultatet av min egen 

studie.  

METODOLOGISK KRITIK  
 

I samband med att jag diskuterar min forskningsfråga i inledningsavsnittet lyfter jag upp 

studiens explorativa ansats i betydelsen att jag brett försöker närma mig min forskningsfråga -

vad som påverkar ungdomarnas politiska engagemang och intresse att påverka lokalsamhället 

- utifrån olika datainsamlingsmetoder – genomgång av aktuell forskning, intervjustudie av 

ungdomar och en ortsstudie. Det breda anslaget inom ramen för masteruppsats har varit en 

tillgång i meningen att frågan har blivit belyst från många perspektiv men det har också 

medfört att det varit svårt att gå på djupet och utnyttja de olika insamlade materialen helt och 

hållet.  

I kvalitativa studier finns det problem kopplat till att gruppintervjuer med respondenter gör att 

det kan finnas en risk för att individer inte hävdar egna åsikter på grund av ett grupptryck. Jag 

har försökt motverka det i själva intervjun genom att uppmuntra tankar som gått på tvärs med 

majoriteten i gruppen. När jag granskat de transkriberade intervjuerna har jag sökt efter 

sådana tendenser, men inte hittat några. En annan risk är kopplad till det som jag tagit upp i 

min förförståelse – nämligen att jag själv bott och levt i Sundbyberg och på det sättet kan ha 

haft svårigheter att distansera mig till ungdomarna och deras livsstil. Den risken har jag 

försökt motarbeta genom att eftersträva en nyfikenhet på nyanser och olikheter i mitt 

empiriska material.  

 

RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 
 

En kvalitativ forskning har en annorlunda syn på reliabilitet och validitet jämfört med 

kvantitativ. När det gäller tillförlitligheten (reliabiliteten) i kvalitativ forskning så är det 

viktigt att forskaren är noggrann i genomförandet av datainsamlingen och tolkningen av data 

för att fånga nyanser i hur respondenterna reagerar. Kravet är att studien ska vara helt 

upprepbar är kopplat till kvantitativa studier, med exempelvis enkäter riktade till en 

målgrupp, som är ett statistiskt urval och som representerar en större population. I kvalitativa 

studier så strävar man efter att få så många nyanserade aspekter som möjligt på det fenomen 

man studerar. I det här fallet, ungdomar och demokrati i förorten.  Intervjuerna ska göras så 

att respondenterna kan uttrycka sina tankar så fritt som möjligt (Merriam 1994).  
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När det gäller validitet i meningen att man som forskare undersöker det man tänkt att 

undersöka är det ett mindre problem i kvalitativa studier jämfört med kvantitativa. Det 

insamlade materialet i form av intervjuer och eller ortsdata är lättare att avgöra om det är 

relevant i relation till frågeställningar än i studier som använder sig av enkäter där det kan 

vara svårare att avgöra om intervjupersonerna tolkat frågor och svarsalternativ på rätt sätt. För 

att säkra att intervjumaterialet är relevant för studiens frågeställningar har jag varit noga med 

att välja ut intervjupersoner som kan ge relevanta svar och uttrycka relevanta tankar om de 

teman som intervju tar upp. Jag har också varit noga med att pröva relevansen av de frågor 

som intervjun tar upp genom prövande samtal med handledare och personer i mitt nätverk.  

Studiens generaliserbarhet brukar framhållas som kvalitativa studiers problem, eftersom 

relativt få personer ingår i studien men kvalitativa forskare menar att generaliserbarhet ska 

bedömas utifrån i vilken utsträckning som studiens slutsatser är användbara i närliggande 

forskningsområden dvs. empiriska studier som liknar den egna studien. Den aktuella studien 

kan exempelvis vara användbar i andra förortsområden där det finns många invandrare.  

  För att öka studiens reliabilitet har gruppintervjuerna utförts i samma grupprum på 

biblioteket, och genomförts av samma person som gjort intervjuerna. Ytterligare var det 

bestämt att åtta ungdomar skulle ingå i intervjuerna och de skulle vara mellan 20-24 år. Vid 

intervjutillfällena föll två respondenter bort, på grund av sjukdom. Därför kunde bara sex 

ungdomar vara med på gruppintervjun. Gruppintervjun pågick under cirka 90 minuter.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

En god forskningssed innebär övergripande att tala sanning om sin forskning. Att redovisa 

utgångspunkter för studierna, att öppet redovisa resultat och inte stjäla forskningsresultat från 

andra, att öppet redovisa kommersiella bindningar, samt att hålla ordning att dokumentera och 

arkivera. I Vetenskapsrådets (2017) publicering om god forskningssed och forskningsetiska 

regler har rådet sammanställt en samling regler med syfte att vägleda forskaren i arbetet.  Jag 

har tagit del av Vetenskapsrådet sammanställning av god forskningssed och 

Etikprövningsmyndigheten  Lag (2003:460) (Om etikprövning av forskning som avser 

människor).I diskussionen nedan utgår jag ifrån Vetenskapsrådets (2002) presentation av 

Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning som på ett bra 

sätt sammanfattar de forskningsetiska frågor jag ställts inför. Av sammanställningen framgår 

att forskaren har ansvar över inriktning och genomförande av arbetet. De forskningsetiska 

principerna har fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandeskrav.  
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Dessa fyra principer har jag förhållit mig till och använt mig av i min studie.  Jag har själv 

varit på plats och delat ut ett tydligt informationsbrev till respondenterna som informerats om 

studiens syfte, frågeställningar och information om att samtalet spelas in. När det gäller 

samtyckeskrav, informerade jag att det är frivilligt att delta och intervjupersonen när som 

helst kan avbryta intervjun om individen inte vill fortsätta. Konfidentialitetskrav innebär att 

anonymitet, tystnadsplikt och sekretess är viktiga. Jag informerade om att det är jag och min 

handledare på Ersta Sköndal Högskola som är de enda som kommer att ta del av vem som har 

deltagit i intervjun och att allt utskrivet eller på annat sätt sparat intervjumaterial kommer när 

studien är genomförd att raderas.  

Forskaren måste vara ärlig mot respondenterna samt respektera deras identitet och integritet 

(Denscombe 2014). Nyttjandekravet innebär att intervjupersonerna är informerade om att 

intervjun och frågorna enbart används för studiens syfte. Det är också oerhört viktigt att 

respondenterna samtidigt inte får lida känslomässigt av frågorna som ställs. Jag har således 

fått godkännande från ungdomarna i fotbollslaget och fritidsgården. Med detta godkännande 

kunde jag fortsätta med studien. Jag har spelat in och skrivit ut intervjuerna för att tillförsäkra 

mig om att kunna redovisa intervjun så korrekt så möjligt. Jag har varit nog med förtydliga 

och fundera på de etiska aspekterna innan jag utfört intervjuerna. 

 Det finns flera etiska överväganden som tillhör forskningen av fenomenet ungdomar och 

politiskt engagemang i studien. Studieobjekten är ungdomar och deras uppfattningar om sig 

själva i relation till sin hemort – vilket väcker existentiella frågor. Det är viktigt för den 

enskilda människan att forskaren tar hänsyn till det.  Forskaren måste överväga alla möjliga 

risker som berör de medverkande. I denna undersökning har alla respondenterna uppgett ett 

muntligt samtycke, att de vill vara med på gruppintervjun. Jag har varit nog med att förtydliga 

det respondenterna sagt och vad som är min analys och kopplat resonemang till vald teori. 
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OM ORTEN HALLONBERGEN  
 

INLEDNING  
 

Det här avsnittet av uppsatsen är uppdelat i två delavsnitt. I delavsnittet om orten 

Hallonbergen - en förortskommun till Stockholm har jag valt att presentera Hallonbergen 

utifrån olika källor. Beskrivningen av Hallonbergen kommer bland annat att utgå från 

offentlig statistik och hur kommunen presenterar sig själv i olika material, statistik från SCB 

om befolkningens ålderssammansättning, könsfördelning, etnisk sammansättning, föreningar i 

Hallonbergen och den kommunala servicen.  

I ett andra avsnitt – Hallonbergen - några viktiga händelser i ortens utveckling kommer jag 

också att ge en bild av Hallonbergen som grundar sig på hur kommunen utvecklats inom 

områden som berör uppsatsens syfte och frågeställningar i närtid. Syftet är att ge en 

bakgrundsförståelse till nästa avsnitt om resultatet av gruppintervjun med ungdomarna. 

Materialet grundar sig på mina egna erfarenheter av att ha arbetat inom Sundbybergs 

kommun och ett längre samtal med en tjänsteman.  

 

HALLONBERGEN – EN FÖRORTSKOMMUN TILL 
STOCKHOLM  

 
Hallonbergen tillhör Sundbybergs kommun och ligger i Stockholms län. Området som 

Hallonbergen ligger i inkorporerades i Sundbybergs kommun 1949. Det är Sveriges till ytan 

minsta kommun. Den kommunala administrationen är belägen i stadsdelen Hallonbergen. 

Hallonbergen är en stadsdel som ligger ca 1 km norr om Sundbybergs centrum och gränsar 

till Duvbo i Sydväst, Rissne i väst, Ursvik i norr och Ör i Öst. Området ingår i tätorten 

Stockholm (Wikipedia).  

Hallonbergen har tidigare tillhört Spånga landskommun men blev en del av Sundbybergs 

kommun 1949. Sundbybergs kommun planerade sent på 50-talet att bygga en stor ring av 

lamellhus på den bergsknalle som Hallonbergen består av men planerna lades ner eftersom 

det inte inrymdes tillräckligt många bostäder. I stället planerades och genomfördes en plan 

som inbegrep stora parallella bostadshus som bildade ett antal storkvarter. Hallonbergen 

byggdes som en del av miljonprogrammet mellan 1965 – 1975. Miljonprogrammet skulle 

råda bot på den då ansträngda bostadssituationen, trångboddhet och kvalitet, och en miljon 

bostäder skulle färdigställas i hela landet inom loppet av 10 år. En stor del av byggandet var 
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höghusområden som exempelvis, i Rinkeby, Tensta, Hallonbergen i Stockholm och 

Rosengård i Malmö. Områden som vi i dag tänker på som förorter (a.a.).   

Hallonbergen stod klart i mitten på 70-talet. De första hyresgästerna flyttade in 1969 och hela 

området var färdigställt mitten av 1970-talet. Olof Palme kallade Hallonbergen ”den bästa 

bostadsmiljön i Sverige” vid invigningen 1973 (Landell, 1974). Kritiken mot planeringen av 

Hallonbergen och andra miljonprogramsområden kom relativt snabbt. Man saknade naturliga 

mötesplatser och storskaligheten (a.a.). Ett omfattande förnyelsearbete har pågått från 1984 

och 10 år framåt. I Hallonbergen fanns 2010 1891 bostäder. År 2102 omvandlades i ett första 

steg hyresrätter till bostadsrätter och nu finns cirka 10 % bostadsrätter.  

I Hallonbergens centrum finns, kopplat till en tunnelbanestation Hallonbergen ett inbyggt 

centrum med ett antal butiker samt vårdcentral och kulturcentrum (se mer nedan) och ett 

bibliotek. Det tar bara 13 minuter att ta sig in till T-centralen. Det finns också en busscentral 

nära Hallonbergsplan.  

Vid valet 2018 var Hallonbergen indelat i tre valdistrikt, Socialdemokraterna blev det klart 

största partiet i samtliga valdistrikt. De har haft makten under flera decennier, men har med 

tiden blivit tvungna att anpassa sig till att moderaterna har vuxit sig starka och tagit plats. 

Lika så har många f.d. socialdemokrater och moderater röstat på Sverigedemokraterna som 

med sin invandrarkritiska hållning även lockat gamla invandrare att rösta på dem.  

 

DEMOGRAFI  
 

Den senaste statistiken om befolkningen i området uppdaterades i mars 2019. Den pekar på 

att det bor drygt 5 711 invånare i Hallonbergen vilket motsvarar cirka 12 % av kommunens 

totala befolkning. Hallonbergen är den stadsdel i Sundbyberg som har den högsta andelen 

utrikes födda (54,6%). I Hallonbergen bor en relativt stor andel unga vuxna i åldrarna 25-34 

(21 %). Det är de yngsta åldersgrupperna som ökar mest, vilket också är betydligt fler än. I 

Sverige som helhet (13 %).  45 % av männen respektive kvinnorna i Hallonbergen är under 

30 år.  

Under 2018 var ungdomsarbetslösheten 16,8 procent. Det kan låta mycket, men då måste man 

komma ihåg att arbetslöshet alltid redovisas som en andel av arbetskraften. En stor del av alla 

15-24- åringar ingår inte i arbetskraften, eftersom många av dem studerar på heltid och inte 

söker jobb.  Det talas ibland om att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än andra EU-

länder. Det finns flera viktiga orsaker till detta. En av dem är att Sverige har något 

lärlingssystem, vilket många andra EU-länder har betalda lärlingar räknas inte som arbetslösa. 
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En annan orsak är att ungdomar i Sverige inte får studiestöd på sommaren och därför söker 

jobb i högre utsträckning än i andra EU-länder. (www.sundbyberg stad.se). 

 

Ungdomsarbetslösheten i Sundbybergs kommun 

Arbetslösheten i Sundbyberg var 2016, 7.8%. Den totala arbetslösheten var högst i juli 1996, 

19.8%. Den lägsta var i november 2001, med 3.1%. I genomsnitt var arbetslösheten 0.9 

gånger den totala arbetslösheten under perioden. Som högst var den 1.4 gånger. Som minst 

var den 0.6 gånger den totala arbetslösheten. Det var 41.7% arbetslösa kvinnor och 49.2% 

arbetslösa män ungdomsgruppen. mellan år 1996- 2017 i Sundbybergs kommun. 

Jag har sökt statistik över ungdomsarbetslösheten bland ungdomar i Hallonbergen men inte 

lyckats få fram relevant statistik. Tilläggas bör ju att i Hallonbergen så bor det flera ungdomar 

procentuellt sett, än i de andra stadsdelarna,( www.scb.se ).  

 

HALLONBERGEN – NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER I ORTENS 
UTVECKLING 
 

Här ska jag beskriva Hallonbergen och den sociala servicen mer övergripande – skolor, 

fritidsgårdar och socialtjänst under 90-talet och framåt.   

Det finns idag tre viktiga kulturverksamheter i Hallonbergens centrum, som fungerar som 

icke-kommersiella mötesplatser, och fyller en viktig social funktion för lokalinvånarna. De tre 

verksamheterna är biblioteket, kulturcentret och fritidsgården. Dessa mötesplatser finns 

fortfarande kvar inom utvecklingsområdet. Det är viktigt att de ligger i direkt närhet till 

varandra för att möjliggöra ett fortsatt samarbete i och med deras funktion som ett 

kulturkluster i stadsdelen. En pågående ambition är att dessa verksamheter ska kunna dela 

vissa lokaler och viss personalbemanning. Kulturverksamheterna är en viktig del av konceptet 

för Hallonbergens centrum och fungerar som en motor för utvecklingen av centrumet 

och dess omgivning. Inom området Hallonbergen finns Kulturama, grundskolan och 

vuxenutbildningen. Verksamheterna kan omlokaliseras inom utvecklingsområdet. 

Den största och viktigaste mötesplatsen i Hallonbergen är Hallonbergen centrum, som 

innehåller både kommersiella och icke-kommersiella verksamheter. Hallonbergens centrum 

är ett mindre lokalt centrum i stadsdelen. Här finns bland annat apotek, vårdcentral, 

livsmedelsaffär och gym. Icke-kommersiella mötesplatser är, bibliotek, kulturcenter, 

fritidsgård och idrottshall. 

http://www.sundbyberg/
http://www.scb.se/
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NY STRATEGISK INRIKTNING FÖR STADSUTVECKLINGEN 
 

Det finns fler olika projekt som kommer att innebära att invånarantalet kommer att fördubblas 

fram till 2030. Hallonbergen planerades och byggdes på 70-talet. Det har inte hänt mycket i 

stadsdelarna när det gäller planering för att utveckla områdena. Alla pågående och antagna 

detaljplaner finns. De planeras eller byggs för tillfället. Meningen är att skapa långsiktiga 

socialt hållbara områden. Det innebär att arbeta för en blandning av bostäder, verksamheter 

och service som beslutades våren 2018. Den innehåller en målbild för år 2030 och nio 

strategier för hur detta ska uppnås. Att skapa trygghet och ett väl fungerande och 

sammanhållet område för människor. Utvecklingen ska genomsyras av delaktighet och dialog 

( www.sundbybergstad.se ).   

 

Hallonbergen det nya framtidssamhället 

Jag har träffat en medarbetare som har bott och verkat i Hallonbergen med omnejd under 40 

års tid. Han har dessutom arbetat med ungdomar i centrum., som språklärare på biblioteket och 

på den ideella organisationen Verdandi. Sammanställningen nedan är grundad på mitt samtal 

med informanten. Jag har valt att presentera informantens tankegångar som de framkom i 

intervjun och samtidigt kommenterat och resonerat om informantens resonemang kopplat 

direkt till redogörelsen.  

Så här upplevde informanten Hallonbergens utveckling. 

 Informanten berättar att, under 1970-talets första år började Hallonbergen bli färdigbyggt. Då 

fanns en majoritet av svenska familjer i området. Visst var det tryggare på den tiden, men 

samma typ av gängbildningar utvecklades tidigt även då. Knark såldes förhållandevis öppet i 

närheten av det nyöppnade centrumet. Man tyckte då att det var en ungdomsföreteelse och tog 

inte itu med problemen från början.  

”Området var tryggare på 1970-talet, trots att det fanns problem med missbruk annan mindre 

kriminell verksamhet.” 

 Informanten talar vidare om, att det fanns våld även på den tiden, men att det inte går att 

jämföra det som händer idag. Det fanns en framtidstro och ett härligt klimat i orten på den tiden. 

PÅ den tiden trodde politikerna att Hallonbergen skulle bli det framtida idealsamhället. 

 

http://www.sundbybergstad.se/
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 ”Det är inte okunskapen om problemen bland politikerna. Det handlar om att politikerna 

undviker att ta tag i problemen. Rädda för att antagligen tappa det politiska väljarunderlaget.” 

 

När informanten kom till tankar om hur politiker från olika partier agerat uppger han, att även 

tidigare fanns en politisk konflikt mellan höger och vänsteranhängare som sparsamt använde 

sig av våld mot varandra. För det mesta var de politiska motståndarna inte ovänner för att man 

hade olika politiska åsikter.  

Ungdomarna höll ofta till i fritidsgården som låg där kulturcentrum ligger idag. På kvällarna då 

fritidsgården stängde, hängde en del missbrukande ungdomar framför kiosken invid 

tunnelbanespärrarna. Så öppet skedde försäljningen av droger att ingen brydde sig speciellt 

mycket om det. Politikerna var väl medvetna om situationen men tycktes ignorera att det fanns 

det problemet. 

Informanten upplever att det inte ställdes några som helst krav på ungdomarna. Idag bor det en 

stor majoritet invandrare i Hallonbergen. De olika etniska kulturella och religiösa 

grupperingarna lever huller om buller med varandra utan vare sig sammanhang eller gemenskap 

och intresse. Det vi kallar det mångkulturella Sverige har tyvärr misslyckats säger informanten. 

Vi ser det klarast med nedläggningen av Hallonbergsskolan. Det visade sig att eleverna fick 

flytta till andra närbelägna skolor i kommunen eftersom det inte gick att föra lektioner i skolan 

längre. Men det visar också på att det inte existerar någon mångkulturell sammanhållning i 

området. Med alla de olika invandrargrupperna råder det också motsättningar dem emellan, 

som inte riktigt kommer fram.  

”Ett problem i orten är att de olika invandrargrupperna är ovana att protestera och därför inte 

kan tydliggöra de dilemman som florerar.” 

  

Informanten uppger att det inte låter så konstigt om vi analyserar en normal trappuppgång med 

tio olika nationaliteter som har tio olika etniska, kulturella, religiösa och politiska bakgrunder. 

Med det i tanken att de i sina hemländer eventuellt är bittra motståndare politiskt, religiöst, 

etniskt eller kulturellt, så behöver man inte vara utbildad astronaut för att förstå vad det innebär. 

I ett trapphus med sju våningar kan det bo tre sunnimuslimska familjer och en shiamuslimsk 
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familj. En judisk familj. Två finska familjer. Två koptiska kristna familjer från Syrien. Två 

katolska familjer från Polen och två svenska familjer som är dit placerade av kommunen i 

provlägenheter, eftersom de har missbruksproblem. Vidare ställer informanten dem frågorna 

”Tror någon att ett samarbeta ska fungera dem emellan? Vem har planerat detta otrygga 

boende för våra invandrare?” 

 ”Det är dags att politikerna vaknar upp och vågar se de egentliga problemen innan det blir 

alldeles för infekterat och eventuellt försent att kunna göra någonting alls. ” 

Informanten ger uttryck för att många invandrare har flyttat till Sverige men har hamnat i en 

förort där det svenska språket knappast används på fritiden. Snart inser många att de hamnat i 

ett ingenmansland och ska bara vara tysta och tacksamma för att de har fått komma hit. Om 

man idag ska göra svåra förändringar i orten så blir det säkert mycket sämre innan det har någon 

chans att bli bättre. 

”Politiker behöver allmänhetens röster. Att ignorera problem är att minimera risken för att 

förlora det politiska mandatet” 

Informanten uppger att många invandrare klagar över att SFI, inte klarar av att lära dem en 

funktionsduglig svenska. Att lärarna är överbelamrade och att klasserna är alldeles för stora för 

att en godtagbar undervisning ska kunna ge ett bra resultat. Och att den rådande svenskan som 

talas i området är ofta näst intill usel. Informanten uttrycker att det inte finns någon anledning 

för invandrare att bry sig om ett samhälle som inte tar hand om dem på ett konstruktivt sätt. De 

olika invandrargrupperna samlas därför i deras egna respektive etniska grupperingar. Ett typ 

exempel är eritreaner som mer och mer flyttar till området Bergshöjden i Hallonbergen. Det 

håller på att bildas öar av etniska, religiösa och kulturella grupperingar därför att de inte känner 

sig delaktiga i majoritetssamhälle. Det är denna splittring som gör det möjligt för de kriminella 

krafterna att kunna sprida sig.  

”Ungdomarna anar att det är ett politiskt problem som bromsar utvecklingen, och jag håller 

med dem ” 

 

Informanten menar vidare att utanförskapet har stigmatiserande effekter i en form av 

”motborgarskap” istället för medborgarskap.  Barnen ser sina föräldrar som kämpar för att bli 

en del av samhället men sedan gett upp och förpassats till ett liv i apati och förnedring. Det 

innebär att det blir väldigt svårt för den drabbade att återfå självkänsla och självförtroende och 

komma vidare in i det svenska samhället. Ofta är barnfamiljerna trångbodda vilket tvingar 
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barnen ut på gatan då det inte finns tillräckligt med fritidsgårdar och likande inrättningar. 

Myndigheterna ställer krav som” motborgarna” inte längre orkar leva upp till därför att de med 

tiden har tappat sin av den sociala ingenjörskonstens insta personliga framtidsandanser som 

inte förstår sig på hur verkligheten faktiskt ter sig. Det är således ett politiskt spel där 

Socialdemokraterna av prestigeskäl inte vågar erkänna vilka felaktiga beslut som tidigare tagits 

i mångkulturens namn. En fin, men naiv tanke när vi nu ser tillbaka på resultatet efter 40 års 

experimenterande med förorten. Därför fortsätter samma typ av psykisk misshandel av alla våra 

välmenande invandrare i Hallonbergen och andra förorter runt om i landet. Det är även tydligt 

att utslagna missbrukare och andra trasiga svenskar placeras i Hallonbergen vilket bidrar till 

deklasserande av området. De svenskarna har ju knappast placerats där för att hjälpa invandrare. 

”Området blev väldigt populärt bland svenskarna, tills började fler invandare flytta in i 

området började svenskarna flytta därifrån” 

Vidare berättar informanten att, för trettiofem år sedan, byggdes Rissne som ligger strax 

bredvid Hallonbergen. Där hade kommunen planerat att fem procent av befolkningen i Rissne 

skulle vara invandrare. Detta för att invandrarna skulle bli ordentligt integrerade i det svenska 

samhället. Området blev väldigt populärt bland svenskarna. Lägenheterna var dessutom 

utmärkta. Några år förflöt då någon politiker tyckte att det var rasism att begränsa 

invandrarantalet i Rissne. Och efter att kommunen då blev tvungna att ta bort regeln med fem 

procents invandrare, så började fler invandrare flytta in i området, vilket bidrog till att 

svenskarna började flytta därifrån. Idag är Rissne absolut inte något attraktivt område för 

svenskar att bo i längre.  

När det gäller integration så uttrycker informanten att  

Man får en känsla av att olika nationaliteter söker sig till varandra för trygghet och säkerhets 

skull. Om det förehåller sig så, så liknar det mera som om de olika etniska, religiös eller 

kulturella grupperna egentligen vill segregera sig själva, för att där hitta fast mark under fötterna 

och därifrån bättre kunna utvecklas och därmed integreras även i det svenska civilsamhället. 

Att kunna känna trygghet och säkerhet.  Och om det är så, så är det dags för de social politiska 

ingenjörerna att arbeta mot den verklighet invandrarna söker sig till och vill befinna sig, utan 

att bromsa den utvecklingen. Fördelarna skulle vara att de olika etniska grupperingarna skulle 

ha en bättre kontroll på sina ”områden” där kriminaliteten minskar och förhoppningsvis att 

skolresultat skulle bli betydligt mycket bättre. 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR OM ORTEN HALLONBERGEN OCH 
DESS RELEVANS FÖR STUDIEN.  

 

Jag har valt att relativt utförligt presentera informantens tankegångar och resonemang 

gällande Hallonbergen då och nu.  Exempelvis han poängterar att samverkan mellan olika 

etniska grupper för att påverka lokalsamhället är svårt mot bakgrund av deras olika 

förutsättningar i traditioner och andra folkliga beteenden i deras identiteter. Dessutom har inte 

politikerna haft varken någon strategi eller politiskt initiativ för att gynna samverkan. Den här 

komplikationen är inte ovanlig i ett demokratiskt samhällsskick. Det kan eventuellt vara en 

brist i demokratin. 

En annan viktig observation från informanten är att barnen ser sina föräldrar som kämpar för 

att bli en del av samhället men sedan gett upp och förpassats till ett liv i apati och förnedring. 

Ofta är barnfamiljerna trångbodda vilket tvingar barnen ut på gatan. I gatans parlament råder 

inga restriktioner annat än ett destruktivt beteende. Sammanfattningsvis menar informanten 

att det inte finns någon generell lösning på ortens grundläggande problem, annat än små 

obetydliga initiativ som uppmärksammas i lokalpressen. 

 

Förutom att ge intervjumaterialet en inramning så syftar informantens presentation till att 

lyfta fram det mer specifika med Hallonbergen som (för)ort.  Här ovan presenteras 

Hallonbergen - en förortskommun till Stockholm.  

Här lyfter informanten fram några viktiga händelser i ortens utveckling. Hallonbergen ansågs 

vara det nya framtidssamhället då det byggdes i början av 1970 talet. Från att ha varit en 

majoritet av boende svenskar i området är de idag i en klar minoritet. Det har infunnit sig en 

otrygghet som tidigare inte funnits. Flera unga kriminella grupperingar med ett starkt 

våldskapital har etablerat sig i ordet och utgör ett svårlöst problem för allmänheten. De 

senaste åren har nya områden vuxit fram runt omkring kommunhuset som flyttat dit från 

Rissne. En del lägenheter har blivit bostadsrätter för att förebygga den negativa trenden i ett 

försök att bryta den destruktiva utvecklingen. 

 Informantens aspekter har gett en bild av Hallonbergen som grundar sig på hur kommunen 

utvecklats inom områden som berör uppsatsens syfte och frågeställningar i nu tid. 

Informanten pekar på generella drag i Hallonbergens utveckling. Syftet är att ge en 

bakgrundsförståelse inför nästa avsnitt som handlar om resultatet av gruppintervjun med 

ungdomarna.     
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RESULTATET AV GRUPPINTERVJUN MED UNGDOMAR 
 

INLEDNING 
 

Resultatavsnittet inleds med en presentation av intervjusituationen för gruppintervjun och ett 

avsnitt med några korta fakta om intervjupersonerna. Syftet är att ge en bild av hur intervjun 

förlöpte och intervjupersonernas bakgrund. Därefter följer de fem teman som bearbetningen 

av intervjumaterialet resulterade i. I avsnittet kommer med andra ord en presentation att ges 

av hur respondenterna definierar politiskt engagemang, tjänstemän och organisationer, 

civilsamhällespersoner och föreningar, ortens betydelse samt invandrarbakgrund och 

framtidsdrömmar. Avslutningsvis ges en sammanfattning av genomgången där det mest 

viktiga resultaten lyfts fram.   

 

INTERVJUSITUATIONEN FÖR GRUPPINTERVJUN  
 

 Respondenterna är sex ungdomar: fyra killar och två tjejer. Samtliga har fötts i Sverige eller 

vuxit upp i Hallonbergen. Åldern är mellan 20-24 år. Respondenternas namn är inte 

figurerade samtidigt som deras identitet skyddas, och kommer benämnas för respondent 1- 6, 

detta utifrån etiska skäl. Gruppintervjun tog cirka 90 minuter.  

Alla respondenterna var på plats, och de såg ju själva hur det var. De skrattade och tog det 

som ett skämt, så jag fick höja rösten lite, och började tala om för dem om min studies syfte. 

Jag upprepade informationen som respondenterna redan hade fått i brevet. Efteråt berättade 

jag om min egen erfarenhet av Hallonbergen, om min familj och mitt tidigare ideella arbete. 

Därefter blev det lättare att kommentera varandra. Samtalet inleddes efteråt med att fråga hur 

ungdomarna ser på sitt politiska engagemang och bostadsområde genom att de skulle beskriva 

det för mig.  

Under gruppintervjun diskuterades de frågor som fanns med i intervjuguiden. Gruppintervjun 

öppnade i början en diskussion om tillvaron i Hallonbergen. De tog både upp fördelar och 

nackdelar som finns i området, vad de tycker skulle kunna bli bättre och hur de skulle kunna 

skapa något nytt till det bättre. De kom in på den rådande kriminaliteten som finns i 

bostadsområdet. Att fler yngre barn börjar gå fel vägar som senare allt oftare leder till tyngre 

kriminalitet. Ungdomarna diskuterade också hur deras bostadsområde negligeras av de lokala 

politikerna i stadsdelen. Politiker verkar inte vara kompetenta nog att lösa problemen som 

växer i förorterna. Detta i sin tur har att göra med att de inte vill förlora det väljarstöd som 
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eventuellt finns i området, därför bör man tillägga att det också är ett demokratiskt problem. 

Ungdomarna började berätta om sina tankar och reflektioner kring sitt politiska engagemang. 

Flertalet har inte valt att engagera sig politiskt. Några av dem har vuxit upp i hem där 

föräldrarna inte varit engagerade varken i samhället eller politiskt. Inte heller den omgivande 

miljön har fått ungdomarna att engagera sig. Att delta politiskt är krävande och tar både 

mycket tid och engagemang från de enskilda ungdomarnas sida. Samtliga uppgav att de är 

besvikna på politikernas insatser i området. 

 

PRESENTATION AV RESPONDENTER: 
 

Respondent (1): En kille 20 år, studerande på yrkesskolan och jobbar deltid. Föräldrarna är 

från Eritrea, har motsvarande gymnasieutbildning i Sverige. 

Respondent (2): En kille 24 år, studerande på distanskurser och jobbar. Föräldrarna är från 

Somalia, och har genomgått grundskolan i Sverige. 

Respondent (3): En kille 21 år, studerande på gymnasienivå. Föräldrarna är från Marocko, har 

studerat på SFI skolan i Sverige 

Respondent (4): En kille 24 år, jobbar på en fritidsgård. Föräldrarna är från Irak, och har 

högskolestudier bakom sig. 

Respondent (5): En tjej 24 år, studerande på högskolenivå. Föräldrarna är från Serbien, och 

har gått gymnasiet i Sverige 

Respondent (6): En tjej 20 år, studerande på gymnasienivå. Föräldrarna är från 

Albanien, utan utbildning. 

 

GRUPPINTERVJUNS FEM TEMAN  
 

Här kommer jag att motivera valet av dessa fem teman. Vid genomgången av det utskrivna 

materialet var några teman mer givna än andra. Politiker och politiskt engagemang var ett 

sådant tema. Ungdomarna var i hög grad engagerade och hade många tankar om politikernas 

roll. Ett annat givet tema var framtidsdrömmar där ungdomarna hade flera infallsvinklar och 

tankar om deras framtidsmöjligheter. Ortens tema var den delen som ungdomarna engagerade 

sig mycket i och beskrev sitt bostadsområde som betydelsefullt för identitetsskapandet. 

Civilsamhällets begrepp var abstrakt för ungdomarna. De själva hade ingen klar uppfattning 

om skillnaderna mellan civilsamhället och den offentliga sfären. Men jag uppfattade att de 
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hade många tankar om samhället och jag tolkade det om de menade att det handlade om 

civilsamhället. De här fem teman tog mest plats under intervjutiden. 

 

TEMA 1 POLITIKER OCH POLITISKT ENGAGEMANG 

 

 I det följande temat skall jag gå in mer i detalj på vad politiskt engagemang innebär för 

respondenterna. Ungdomarna uttrycker en besvikelse över den förda politiken, att den inte når 

ned till deras verklighet. Därför skapas heller inte något intresse för dem att engagera sig 

politiskt. En del gav mer uttryck för sin situation än andra. De flesta av respondenterna har på 

något sätt aldrig uppmuntrats till ett politiskt engagemang. Ungdomarna upplever att politiker 

är okunniga om deras verklighet eftersom politiker oftast inte bor i de segregerade områdena. 

Det saknas därför enligt ungdomarna en klar bild om hur problemen ser ut i tillvaron för dem. 

Två ungdomar hävder att politiker leker med deras liv som brickor i ett spel, där pengar är 

viktigare än människor. Av den orsaken finns ett minimalt intresse för att engagera sig 

politiskt. En av de yngre männen tyckte att partipolitik bara var skitsnack. Han är därför 

ointresserad av att prata politik.  En av ungdomarna tyckte att politiker var egoister och 

lögnare. De gör ingenting för folket som bor i de utsatta stadsdelarna. 

 ”Vi pratar aldrig politik. Jag tycker att politik är ett spel som leker med människors liv och 

pengar” (Respondent 3) 

”Politikerna vill kolonisera oss i Hallonbergen. När det är valtider så kommer politikerna 

och vill ha våra röster och är hur trevliga som helst. Men efter valet hälsar de knappt på oss 

då vi ser dem på gatan eller tunnelbanan. Det känns mera som om de prostituerar sig och 

sina politiska åsikter, men bryr sig inte efter valen. Detta gör att vi inte är någon viktig grupp 

och att vi därför känner oss avskurna från det övriga svenska samhället. ( Respondent 6)  

Det intervjupersonerna uppger, är att det inte finns några fördelar med partipolitik. Detta 

beror på att det inte finns samma möjligheter i de segregerade områdena, som i de andra 

områdena där svenskar bor. Utifrån ungdomarnas perspektiv handlar det också om att de 

upplever utanförskapskänslor. Ungdomarna berättade hur de tillsammans upplever 

bemötandet av myndigheterna och samhället. Det handlar om det omöjliga i att skapa sig ett 

sammanhang i tillvaron/samhället. Ungdomarna i området definierar sig gentemot vilka 

resurser de har, i jämförelse med andra svenska områden. Levnadsvillkor beskrivs av 

ungdomar som arbetslöshet, dålig boende standard och låg socioekonomisk inkomst. Detta 

leder till en negativ självbild och dåligt självförtroende. 
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”Vi i förorten blir särbehandlade av politikerna och därav känner vi oss sämre” (Respondent 

1). 

Ungdomarna berättar att de känner ett utanförskap och en exkludering från stora delar av 

samhället. Folk bor det saknas arbeten, eller att personer från dessa orter diskrimineras. 

Flertal ungdomar känner sig kränkta av makthavares bemötandes av deras förort. Politikerna 

kommer upp först och främst under valtider. Ungdomarna uttrycker att Hallonbergen för 

politiker, är en park att visa upp sig och locka till sig journalister, som följer politikernas 

fotspår. Politikerna är sannerligen inte Hallonbergen för att möta och ingå i dialog med 

boende. De boendes tillvaro glöms bort och ingen tar dem på allvar. 

 

”Jag tycker att det inte finns skäl att diskutera politik. Vi är invandrare,[…] Det har ingen 

betydelse om jag engagerar mig inom politiken. Politiker lovar saker och ting som aldrig blir 

av i alla fall och det vill inte jag vara med om” (Respondent 2) 

 

”Jag tycker det skulle bli helt annorlunda om politiker lyssnar på oss, jag skulle visst 

engagera mig om jag visste att min röst hade någon betydelse och kunde påverka” 

(Respondent 5) 

Respondenterna menar att politiker inte lyssnar på dem och att de därför inte har någon 

möjlighet, att ha något inflytande alls. Om politikerna skulle lyssna på ungdomar så skulle 

förtroendet öka och engagemanget likaså. Ungdomarna är medvetna om att deras frågor 

glöms bort efter valet. Ungdomarna menar också att politiker arbetar under valet för att 

maximera väljarstödet. De säger att politiker vill fiska röster, och varje parti har ofta 

invandrare som kandidater i bakgrunden för att attrahera så många som möjligt i området. 

En förklaring till att det politiska intresset inte attraherar de unga, är att intresset för politik 

bland de unga, minskar generellt. Partierna behöver ett nytt sätt att bemöta ungdomarnas 

behov på för att stimulera ungdomarnas engagemang politiskt till ett mera individuellt sätt än 

tidigare. De uppvisar en stor misstro för politiker och partierna, de röstar på vad de tycker är 

de partierna som är minst dåliga. 

 ”Jag röstade faktiskt, men det var inget jag hade tänkte så jag bara gick ner till vallokalerna 

och la min röst på vänster. Jag ansåg att det vill hjälpa bäst och det passar mig bäst. Jag 

gjorde det som gynnar mig och mitt folk” (Respondent 4). 

Enligt de ungdomar som bor i Hallonbergen, så menar de att vara engagerad är mer ett 



[46] 

 

förhållningssätt, hur man väljer att leva. Engagemanget kännetecknas av ett personligt 

intresse och att individen försöker göra någonting av sina tankar och idéer. Till exempel kan 

man vara engagerad i att man omsätter sina tankar och synpunkter till konkreta handlingar. 

 

TEMA 2. TJÄNSTEMÄN OCH ORGANISATIONER  
 

Respondenterna som bor i Hallonbergen anser att i Sundbyberg har kommunen arbetat på 

olika sätt men inte lyckats uppfylla ungdomarnas önskan om delaktighet. De känner sig med 

andra ord exkluderade av myndigheterna. Kommunen behöver därför vara mera inkännande 

och lyssna på vad ungdomarna egentligen vill. Det är inte alltid så lätt.  

Det finns heller inte någon diskussion i skolor eller på fritidsgårdar när det gäller politik, 

vilket leder till att ungdomarnas röster inte blir hörda. Utifrån ungdomarnas redogörelser 

framgår att det är brister i hur ungdomarna får möjligheter att utrycka sina åsikter, då 

majoriteten av ungdomarna känner att deras röster inte är värda någonting. Ungdomarna får 

lära sig förstå vikten av engagemang och dessutom hur de ska gå tillväga. Däremot vet de inte 

riktigt hur man bidrar till samhällsförbättringar.   

Vi har inga skolor alls i Hallonbergen längre, trots att det finns ett stort antal ungdomar i 

skolåldern, enligt ungdomarna. Detta tolkar de som att tjänstemännen inte ser deras verklighet 

ur ungdomarnas synvinkel. Samtidigt som de känner att deras värdighet inte har någon 

betydelse alls. När tjänstemännen och politiker agerar på detta destruktiva sätt så förminskas 

ungdomarnas intresse, istället för att deras intresse väcks.  

”När tjänstemännen besöker skolan eller fritidsgården så pratas det oftast inte om politik. 

[...] Vi hade åtminstone Hallonbergensskolan tidigare, men den försvann för några år sedan. 

Vi fick ingen förklaring till varför kommunen bestämde sig för att ta bort skolan. Detta är 

ytterligare ett bevis på att de inte bryr sig” (Respondent 1). 

 Ungdomar i Hallonbergen beskriver att de inte får samma förutsättningar som andra 

Stockholmsbor, samtidigt tycker de att området inte är så dåligt som medias rykte tillskriver 

det. Ungdomarna talar vidare om att kommunikationen mellan skolan och ungdomarna inte är 

bra. Många upplever sig utpekade för att de är invandrare. Media framställer ofta förorterna 

med negativa händelser, där en laglöshet råder. Därför upplever sig många ungdomar 

stigmatiserade av den stämpeln förorten ger. 
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”Jag tycker absolut inte att några av politikerna gör sitt jobb eller att de har varit ärliga mot 

mig och mina vänner. Det är exakt därför, jag inte vill lägga ner tid på att delta eller lyssna 

på tjänstemännens skitsnack (Respondent 4). 

  

TEMA 3 CIVILSAMHÄLLE PERSONER OCH FÖRENINGAR 
 

När jag talade om begreppet civilsamhälle var det tydligen är abstrakt för ungdomarna, men 

jag har tolkat ungdomarnas tankar som att det rör sig om civilsamhället. I det följande temat 

uppger ungdomarna att de är intresserade av, vad som händer i samhället. Och de säger, att 

delta i det civila samhället är en väg till inkludering i samhället. De är intresserade av kultur, 

bildning, skatter, pengar och invandringspolitik. Många ungdomar i Hallonbergen vill hellre 

aktivera sig i andra former än inom politik, delaktigheten kan ge individer känsla av mening 

och sammanhang. En av mina respondenter berättar att han försöker förändra saker i 

Hallonbergen genom hans arbete inom Fritidsförvaltningen då han där kan se de brister som 

finns. Dessutom kan ungdomarnas syn på civilsamhället tolkas som en skola där individer får 

chansen att lära sig och praktisera demokratiska färdigheter. En möjlighet som sällan går att 

förverkliga. 

.” I mitt arbete med kultur och fritid, har gjort många olika saker. Och därigenom har jag 

lagt märke till de fel och brister som finns, och faktiskt går att lösa.” ( Respondent 4) 

 

Dessutom upplever ungdomarna att de inte blir tagna på allvar utan blir behandlade som 

mindre vetande. De säger vidare att de röstar på partier som är minst skadliga för dem. Det 

här visar att ungdomarna vill vara en del av samhället när man går och röstar.  

När vi tog upp frågan om civilsamhället, framkom att flera av ungdomarna inte känner sig 

delaktiga i samhället, därför att de inte upplever att de får de verktyg som de behöver i deras 

vardag. De känner till att genom engagemanget i det civilsamhället får man möjligheter att 

påverka sitt eget liv och sin situation, men de har inte de möjligheterna.  Några av 

anledningarna till att förutsättningarna är ojämlika kopplas till faktorer som hudfärg, religion 

och etnicitet. En av respondenterna uppger under intervjun att han inte kan ta del av samma 

möjligheter som en etnisk svensk, särskild när det kommer till jobbsökande. 
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”Jag skulle få fler jobbmöjligheter om jag hade haft ett för och efternamn som är svenskt, 

men tyvärr är mitt efternamn utländskt, vilket begränsar mina möjligheter, och det är också 

ett bevis på att jag inte är en del av samhället” (Respondent 2). 

”Kriminaliteten ökar därför att kommunerna inte hjälper de yngre barnen som tvingas växa 

upp i den negativa förortsmentaliteten. Tjänstemännen straffar oss men de vet inte hur de ska 

hjälpa oss” (Respondent 2). 

 Detta bekräftas av ytterligare en respondent: 

”Alltså när det kommer till att hjälpa ungdomar så finns de ingen som hjälper till och det är 

den största anledningen till att unga hamnar snett och väljer fel väg i sina liv” (Respondent 

1). 

Ungdomarna beskriver att samarbetet inom och mellan organisationerna inte fungerar, vare 

sig i skolan med övriga berörda tjänstemän. Vidare talar de om att det inte finns insatser för 

att främja ungdomarnas engagemang. Till exempel, borde det finnas ett forum för demokrati, 

där olika aktuella frågor diskuteras utifrån ett ungdomsperspektiv. Tjänstemännen tycks inte 

bry sig, eller vet inte hur ungdomarna upplever deras vardag. Inte heller ser tjänstemännen 

den våldsspiral som har blivit allt värre under den senaste tiden.  

Ungdomarna diskuterade problemen med kriminaliteten i deras hemort. Segregationen bidrar 

till ungdomarnas felsteg. En respondent anser även att politikerna inte gör snabba insatser för 

att lösa problemen. 

En av ungdomarna berättade att hans mamma kunde läsa vidare på universitetet och fick där 

träffa svenskar och utveckla sitt svenska språk. Därefter fick hon arbete, betalade skatt och 

kände sig välkommen in i det svenska samhället. Jag märkte då att jag själv mådde bättre och 

att mina skolresultat började höjas. 

 

TEMA 4 ORTENS BETYDELSE OCH INVANDRARBAKGRUND 
 

En vanlig beteckning är begreppet ”utsatta områden” vilket innebär en stadsdel där 

befolkningen relativt andra områden har en inkomst som ligger långt under genomsnittet och 

där befolkningen i högre utsträckning har en utländsk bakgrund. Förorten eller utsatta 

områden karaktäriseras av uppfattningar om kriminalitet, otrygghet, sämre levnadsvillkor och 

socioekonomiska problem. Bostadsorten Hallonbergen är ett typexempel på ett sådant 

område. Ungdomars brottslighet har ökat under den senaste tiden, och har fått stor plats i 
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media. Denna negativa syn påverkar också betydelsen av hur andra medborgare ser på dem i 

förorten.  

Ungdomarna skildrar sitt bostadsområde som betydelsefullt för identitetsskapandet. Främst 

när någon ber dig att berätta om dig själv kommer man troligen att tala om var man bor eller 

var man kommer ifrån. På detta sätt identifierar du dig själv. För ungdomarna har samhället 

de växer upp i, en stor betydelse. Ungdomarna beskriver sin bostadsort som bortglömd, och 

oprioriterad, dit folk som inte passar in i det svenska samhället hänvisas. Det gäller t.ex. 

narkomaner, alkoholister och f.d. fängelsekunder.  De uppger att området är segregerat och 

avskilt från resten av det svenska samhället. 

Ungdomarna i denna studie talar om sitt liv i Hallonbergen som en oavsiktlig isolering från 

samhällsgemenskapen. Att bo i ett utsatt område med många problem upplevs som ytterst 

diskriminerande. Ungdomarna känner sig som en belastning för samhället. De som bor i 

Hallonbergen beskrivs av media som kriminellt belastade och segregerade, 

”Det känns som att folk ser oss som svarta får. Att Hallonbergen är som en annan planet. Att 

det inte heller är en del av Sverige. Då är det naturligtvis inte så svårt att inte känna sig 

delaktig i samhället” (Respondent 2) 

 Ungdomarna beskriver att de trivs i sitt bostadsområde. Detta innebär att de tycker om sitt 

område så mycket att de inte vill flytta därifrån. Att de trivs betyder inte att det inte finns 

problem. De flesta beskriver att det finns många negativa inslag i ungdomarnas vardag. Allt 

socialt arbete i Hallonbergen värdesätts inte lika mycket som i andra områden. Det är också 

därför unga som går i skolan i utsatt område får sämre betyg än andra elever i finare mindre 

segregerade områden. 

För att bilda ett samhälle med demokratiska förutsättningar, bör det finnas lika möjligheter för 

alla individer i samhället. Politiska instrument ska leda till social och ekonomisk jämlikhet. 

Det är viktigt att ungdomarna får en demokratisk fostran så att socialiseringsprocessen kan 

ske i ett tidigt skede.  

”Jag har aldrig tyckt att politiker gör tillräckligt för Hallonbergen,[.] Jag har vänner som 

bor på lite finare områden. De har finare fritidsgårdar, bättre skolor, än vad de någonsin har 

investerat i Hallonbergen”( Respondent 4) 

  Alla ungdomar anser att de är nöjda med sina bostadsområden. De ser bostadsorten som en 

trygghet för alla. Hallonbergen skildras som ett område, där det alltid finns någonting att 

göra. Och att det är liv och rörelse där. 

    ”Alla känner alla, som en familj. Man känner en sorts trygghet när man ser folk som pratar 
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med varandra. Jag är uppvuxen i Hallonbergen och känner jätte många både äldre och yngre 

som man vuxit upp med. ” (Respondent 3). 

Oftast sätter vi likhetstecken mellan sociala problem och segregation. Segregationen hålls till 

viss del samman på grund av ekonomisk ojämlikhet. Ungdomarna som har arbetat eller gått i 

skolan har haft en stark känsla av segregation och isolering. De ser att etniska segregationen 

bidrar till den negativa synen på deras förorter.  Ungdomarna anser att den etniska 

segregationen i sig, grundar sig på att politiker fördelar samhällsresurser olika, beroende på 

härkomst.  Den etniska komponenten leder till ett svagare engagemang i samhället. 

Ungdomar upplever att de känner sig som motborgare mera än som medborgare i den svenska 

vardagen. Det finns inga arbeten för dem på arbetsförmedlingen. Men på den kriminella 

arbetsmarknaden finns det en hel del att arbeta med. En ung man berättade att hans föräldrar 

ansåg sig ha blivit mycket dåligt behandlade av de sociala myndigheterna, och vill därför inte 

söka hjälp där, mera. Detta har bidragit till att de lever mycket fattigt och det är svårt att se 

föräldrarna lida i tysthet. Han berättade vidare att för fem år sedan så dog fler ungdomar i 

Hallonbergen p.g.a. självmord, knark m.m. än i hela Sverige. Vid ett ungdomsmöte på 

Hallonbergens bibliotek framförde flera ungdomar oron för att så många hade dött. Detta slog 

kommunens politiker bort som ointressant och fick inte diskuteras vidare. 

”Hallonbergen är ett offerområde för segregation, vi har inte samma förutsättningar som 

andra” (Respondent 2). 

 
 
 
TEMA 5 FRAMTIDSDRÖMMAR 
 

Gruppintervjuerna avslutade med diskussionen kring framtidstankar. När vi talade om 

framtiden så uppgav ungdomarna några infallsvinklar och tankar om framtidsmöjligheter. De 

känner att det finns förhoppningar inför framtiden, trots den negativa stämpeln Hallonbergen 

har fått. 

De vet att det krävs mod att bryta sig loss från förorten. Att det krävs hårt arbete och 

utbildning för att lyckas i det här samhället. Samtliga ungdomar har stora framtidsdrömmar, 

de berättar att de såg fram emot vad livet har att bjuda på. En del ungdomar menade att de 

drömmer om att bli rika, för att sedan återvända till Hallonbergen för att skapa ett nytt 

Hallonbergen utan segregation. De känner också att bakgrund samt bostadsområdet kan 

begränsa deras drömmar, så de måste kämpa mycket hård för att få de möjligheter på 

framtiden. 
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”I framtiden, ska jag förhoppningsvis bli jätte rik och återvända till Hallonbergen och göra 

Hallonbergen till världens bästa ställe. Ha ha ha! Jag lovar att jag ska göra mitt bästa”.( 

Respondent 4). 

Ungdomarna ger uttryck för en önskan att i framtiden kunna förändra sin tillvaro. Att de inte 

ska ge upp, trots alla svåra utmaningar de står inför.  När en respondent talar om framtiden 

har hon/han ett tydligt hopp om att jobba hård och bygga upp Hallonbergen på ett bättre sätt 

än det är nu. De vill visa att det finns en stark samhörighetskänsla och solidaritet bland 

ungdomarna i Hallonbergen. 

Att vara uppvuxen i Hallonbergen betyder för en del av dem att det är en del av deras rötter. 

Det finns därför en vilja att skapa en bättre miljö för kommande generationer som ska växa 

upp där. Därför tror de att tillvaron ska utvecklas till det bättre i framtiden. Detta innebär 

naturligtvis att Hallonbergen kan bli ett mycket bättre område om politikerna hjälper vissa 

som behöver stöd för att kriminaliteten ska minska. Detta skulle innebära mindre stress och 

rädsla för invånarna i området, vilket är nödvändigt redan nu med alla skjutningar, självmord 

och drogproblem som för närvarande förstör och ger området ett så dåligt rykte. 

De flesta ungdomarna menade att de saknar möjligheter att påverka eller ändra 

ungdomspolitiken. Ungdomarna anser att de inte har haft något inflytande över att föra sina 

tankar vidare. Tidigare fanns det ett ungdomsforum i Hallonbergen som politikerna tog bort 

från dem. Samtliga förväntar sig att det måste komma en politisk förändring i framtiden, så att 

deras förhoppningar kan infrias. Det gäller att hoppas på att de politiska partierna i 

kommunen kan begripa de problem som många i Hallonbergen står inför.  

”Jag vill göra något vettigt åt Hallonbergen i framtiden, men det krävs ändringar i de 

politiska partierna först.” (Respondent 2). 

 

Respondenten ser positivt och framtidsbilden är ljus, samtidigt som det krävs att politikerna 

ska ändra sig först. De vill inte beskriva framtiden som negativ, även om det känns svårt för 

dem som bor i Hallonbergen. De vill gärna tro på en förändring av de politiska insatserna. 

Därför att de för närvarande inte upplever att de är rättvist behandlade genom samhällets 

insatser. De förstår också att de själva måste arbeta hårt för att en förändring ska komma till 

stånd i framtiden. Samtliga ungdomar ger uttryck för att de hatar politik och politiker som inte 

gör någonting åt problemen i deras vardag. Förändringar krävs, och politiken behöver 

engageras och anpassas efter de behov som finns i området. 

Alla respondenter ser framtiden an i Hallonbergen. De flesta av dem har gått vidare´ med 

utbildningar, därför att de är medvetna om att det är betydelsefullt inför framtiden. Att det är 
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den rätta vägen att gå för att komma in i samhället. Alla respondenter ser sin framtid i 

Hallonbergen. En av ungdomarna berättade att han naturligtvis hoppas på att vi gemensamt 

kan bygga Sverige med alla de fina goda krafterna som finns, innan det är för sent. 

 

”I framtiden önskar jag sätta ned foten och göra någonting bra för Hallonbergen., 

[…]Önskar att politikerna ändrar sig och gör någonting åt problemen som finns. Så att rätt 

insatser kommer oss ungdomar till godo ” (Respondent 5). 

  

Att bo kvar i Hallonbergen är önskvärt för vissa respondenter. De vill vidareutbilda sig, 

medan andra vill arbeta som de gör tills de vet vad de verkligen vill göra i framtiden. 

Ungdomarna berättade att de finns många invandrare som är framgångsrika. De flesta ser 

positivt och ljust på framtiden. Samtidigt har de tydliga mål och drömmar som de vill kämpa 

för att uppnå. Var de bor kan vara en faktor som kan påverka deras framtid. Flera uppgav 

dock att det finns ungdomar i deras omgivning som inte ser positivt på sin framtid. De har 

inga ljusa framtidstankar. De vill inte jobba eller studera och hoppar ofta av från skolan. 

Ungdomarna berättade även vad orsakerna till fördomar kan vara. De nämnde segregationen, 

utanförskapet och kriminaliteten och att det är politikernas ansvar. Samt hur de behandlar folk 

som bor i de utsatta områdena.  

En respondent säger att han trivs med gemenskapen som finns i Hallonbergen. Han känner att 

det är meningsfullt att vara bland ungdomarna i området. Att bo i Hallonbergen innebär då en 

annan känsla. Han beskriver att alla förstår varandra på ett speciellt sätt. 

 

”Om 10 år förväntar jag mig att Hallonbergen räknas som ett normalt Stockholmsområde 

utan dåligt rykte” (Respondent 1). 

Respondenterna berättade om hur media målar upp en negativ syn av Hallonbergen, så att 

bostadsområdet har fått sämre rykte om sig än, vad det förtjänar. Media bär därför en del av 

ansvaret för att bilden av Hallonbergen skadar invånarnas självkänsla och risken att 

stigmatiseras blir stora, eftersom de inte kan känna igen sig i den bilden som media ger. Man 

hoppas att den bilden av området ska försvinna i framtiden, förändra till någonting mera 

positivt. Då den negativa stämpeln försvinner, så att befolkningen kan få känna sig mindre 

marginaliserad och segregerad, och att få återupprätta någon form av normalitet och 

delaktighet i det övriga samhället. 
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ETT ANNAT PERSPEKTIV PÅ INTERVJUERNA – SÖKANDE 
EFTER STRATEGIER HOS DE INTERVJUADE UNGDOMARNA 
 

I det här avsnittet har jag försökt dra samman intervjupersonernas tankar om respektive tema 

som en grund för en förståelse om det finns olika grunduppfattningar hos intervjupersonerna. 

Syftet är att söka efter likheter och olikheter mellan intervjupersonernas sätt att resonera 

omkring teman som politiskt engagemang, tjänstemän, organisationer, civilsamhället, orten 

och framtidsdrömmar.  Jag har använt utskrifterna från intervjuerna och försökt hitta tankar 

omkring olika teman hos intervjuperson 1 och sedan gått över till intervjuperson 2 etc. 

Tankarna har koncentrerats till en mening och förts in i nedanstående tabell.  Den här tabellen 

är en del av sammanställningen av intervjumaterialet men ur ett annat perspektiv.  

 

Tabell 1 Intervjupersonernas tankar om de fem teman som diskuterades i intervjun. 

 Tema 1 Politiskt 

engagemang 

Tema 2 

Tjänstemän och 

organisationer 

Tema 3 

Civilsamhället 

Tema 4 Ortens 

betydelse  

Tema 5 Fram-

tidsdrömmar 

IP 

1  

Vi känner oss sämre De hjälper inte 

oss i alla fall. 

Våra möjligheter 

är begränsade 

Vi ser oss som 

annorlunda 

förändringar i de 

politiken 

IP 

2 

Ingen mening att 

diskutera politik 

Känner inte att vi 

är en del av 

samhället 

Vi känner oss 

kränkta, vilket 

begränsar våra 

möjligheter 

De har glömt 

bort oss. 

Offerområde 

Ett Hallonbergen 

utan dåligt rykte 

IP 

3  

Politik är ett spel Vi har blivit 

tvungna att bli 

motborgare och 

inte medborgare 

Då arbete och 

sysselsättning 

blir en del av 

familjen 

 Vi skall engagera 

oss extremt för 

att ändra folks 

syn på oss 

IP 

4  

Jag röstade på 

politiker som gynnar 

oss i Hallonbergen 

 

Politikerna vill 

förstå vår 

verklighet men 

begriper inte vår 

hur verklighet 

egentligen ser ut 

Föräldrar fick 

utbilda sig här 

 Bygga upp ett 

nytt 

Hallonbergen 

IP 

5  

 Jag skall engagera mig 

om min röst påverkar 

Våra åsikter är 

inte viktiga för 

dem 

Okunskapen 

bland politiker 

och tjänstemän 

skapar 

känslomässiga 

trauman bland 

flertalet 

marginaliserade 

invandragrupper. 

 Engagerar mig 

politiskt om 

politiken 

förbättras 

IP 

6 

De vill kolonisera oss. 

Vi får inget tillbaka 

Pratar ingen 

politik i skolan 

 Upplever oss 

avskurna från 

samhället 

 

IP är lika med intervjupersonerna.  
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I sökandet efter likheter och olikheter i ungdomarnas sätt att resonera omkring de olika teman 

som intervjumaterialet delats in i utkristalliseras två mer övergripande sätt att tänka omkring 

politiskt och socialt engagemang som jag valt att kalla desillusioner och hoppfullhet. Dessa 

mer grundläggande uppfattningar genomsyrar ungdomarnas sätt att förstå sin omvärld.  

 

Den desillusionerade gruppen 

Flera av deltagarna har en negativ syn på politiken och är därför inte intresserade av att delta i 

politiska sammanhang. 

Ip1 Känner att samhällets organ har vänt honom ryggen. Att det svenska samhället inte 

introducerar dem in i den svenska gemenskapen, utan tvärt om ser ner på oss invandrar-

ungdomar. Trots den stigmatiserande bilden finns ett litet hopp om att en förändring i det 

politiska spelet i kommunen och att politiker i framtiden blir mer engagerade kan leda till 

förbättringar.  

Ip2 Påminner om Ip1. Vi i Hallonbergen är redan förlorare på förhand. Att komma bort från 

den stämpeln kräver att man tyvärr måste flytta till ett rikare område. Här finns en svag 

förväntan om att Hallonbergens dåliga rykte skulle kunna förbättras i framtiden. 

Ip3 Har en betydligt mer negativ syn på invandrarungdomars situation i samhället, men att det 

trots detta, går ganska bra för deras familj när det gäller arbete. Men det krävs en oerhörd 

ansträngning för att ändra allmänhetens inställning till orten. 

Ip6 Menar att samhället har glömt bort Hallonbergen och samhället vill heller inte se 

verkligheten eftersom myndigheterna inte kan göra någonting åt de skador som drabbat 

området under så många år av misskötsel Besvikelsen och framtidsutsikterna är bottenlösa, 

menar han 

 

Den hoppfulla gruppen 

Ip4 Är positivt inställd och ser framtida möjligheter i sitt engagemang trots att det finns en del 

hinder på vägen. Problemen är till för att lösas, menar han. Med nya satsningar i området 

kommer Hallonbergen att få ett bättre rykte i framtiden. 
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Ip5 Är positivt inställd inför framtiden. Då ser han/hon fram emot att engagera sig politiskt i 

framtiden, under förutsättning att politiker inser vad som krävs för att förändra och skapa ett 

bättre klimat i Hallonbergen.  

Det går med andra ord att i sammanställningen urskilja en ambivalent inställning till att bo 

och leva i Hallonbergen – från ett mer desillusionerat till ett mer hoppfullt perspektiv. 

Perspektiv som växlade mellan teman och individer under samtalets gång. Trots allt så 

menade ungdomarna att det finns goda möjligheter att förändra samhället i framtiden. 

Förhoppningen kvarstår att politiker vågar ta av sig sina ideologiska glasögon och se den 

verklighet befolkningen i Hallonbergen lever i. Och att de därefter hittar och läker de svåra 

infektioner som området drabbats av. Sammanställningen har jag haft nytta av i analysen i 

nästa kapitel och där kopplat begreppen desillusion och hoppfullhet till KASAM.  

 

Relation mellan hoppfullhet och desillusion och känsla av sammanhang hos 

ungdomarna  

Det är under ungdomsåren som ungdomar utvecklar sin identitet och personlighet. Den 

processen påverkar många livsaspekter och brist på eller högt engagemang i lokalsamhället 

och politik är en av dessa aspekter. Att ungdomar är mer eller mindre intresserade av politik 

kan ha flera möjliga anledningar.  Det finns som jag ser det en tydlig koppling mellan 

tankarna om begreppen desillusion och hoppfullhet och KASAMs begrepp och tankar om 

vikten av en känsla av sammanhang. Ungdomarna som upplever sig har fått bättre möjligheter 

och vill påverka lokalsamhället och framtiden har en högre grad av KASAM. Medan andra 

övriga ungdomar uttryckte sig besvikna och vill inte engagera sig och har en därmed en lägre 

känsla av sammanhang. Resonemangen ovan går också att koppla till informantens tankar i 

föregående avsnitt om att barnen/ungdomarna som växt upp i Hallonbergen sett sina föräldrar 

kämpa med att integreras i lokalsamhället. Ungdomarna har påverkats av föräldrarnas mer 

eller mindre lyckade strategier och förhållningssätt.  
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ANALYS  

 

INLEDNING  
 

Jag har när jag arbetat med att gå igenom resultaten av presentationen av det empiriska 

materialet i de två tidigare resultatavsnitten valt två teman som framstått som särskilt viktiga 

för analysen. Det första analystemat är ungdomarnas syn på politiskt engagemang. Valet av 

att fördjupa diskussionen om politiskt engagemang är kopplat till framförallt två av studiens 

frågeställningar. Hur ser unga som är bosatta i Hallonbergen på sina möjligheter att engagera 

sig politiskt i lokalsamhället?  Hur ser unga som är bosatta i Hallonbergen på politikers och 

deras förhållningssätt till ungdomarnas inkludering och politiska engagemang i 

lokalsamhället? Motivet till att lyfta fram just detta tema är att det knyter tydligt an till 

studiens forskningsfråga som är vad som påverkar ungdomarnas politiska engagemang och 

intresse att påverka lokalsamhället. Det andra analystemat är ortens betydelse för 

ungdomarnas engagemang. Valet av att fokusera på orten är mer självklart kopplat till 

studiens tredje frågeställning. Hur kan platsen Hallonbergen påverka unga i Hallonbergen 

framtidstankar om inkludering och politiskt engagemang? 

Inledningsvis i varje analystema lyfter jag fram huvudtemat i resultatet för att därefter ställa 

frågorna i vilken utsträckning som den forskning som jag presenterat tidigare stödjer eller 

problematiserar mina slutsatser och resonemang. Vidare försöker jag med hjälp av KASAM-

teorins olika begrepp fördjupa förståelsen av det intervjupersonerna uttalar.  Kopplingen till 

KASAM-teorin är tänkt att ge svar på den fjärde frågeställningen om teorins möjligheter att 

fördjupa förståelsen för förutsättningarna för ungdomarnas politiska engagemang i sin 

närmiljö. Avslutningsvis kommer jag att knyta an till avsnittet om det specifika med orten 

Hallonbergen när det är relevant för att öka förståelsen för studiens frågeställningar.  

 

ANALYSTEMA 1  

UNGDOMARNAS SYN PÅ POLITISKT ENGAGEMANG: 
 

Det finns en kluvenhet när det gäller ungdomarnas syn på hur de uppfattar sig själva i 

förorten. Flertalet ungdomar i Hallonbergen har invandrarbakgrund och har oftast brister i det 

svenska språket, har låga inkomster, är trångbodda och påföljande hälsoproblem.  

Ungdomsgårdar och andra fritidsaktiviteter har lagts ner. Apatin och rådlösheten är ett 

betydande problem som alienerar befolkningen i området, och politikernas konflikträdsla gör 

att konkreta åtgärder inte genomförs. En del använder uttrycket snällhetskultur, vilket skapar 
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denna ovillighet att ta tag i de egentliga problemen i området. Politikers oförmåga att uppfatta 

de problem som uppstår gör att både vuxna och ungdomar i orten intresserar sig mindre för 

samhällsaktiviteter. Flera av ungdomarna som kommer tidigt i kontakt med kriminalitet och 

drogrelaterade problem.  

 Under de här omständigheterna har ungdomarnas syn på det politiska engagemanget inte 

varit framgångsrikt, även om viljan till förändring hela tiden funnits. 

Enligt KASAM -teorin bekräftas att brist på engagemang kan bero på bristande 

meningsfullhet och därmed en känsla av maktlöshet (Bäckevik & Linnarsson, 2014; 18). 

Individen är i behov av att begripa och tolka sin närmiljö för att känna sig delaktig och 

engagerad.  Sammantaget bildar det en förutsättning delta i och påverka samhällsdebatten. 

Många av respondenterna relaterar engagemanget till de förutsättningar som de får via 

samhällets sociala miljöer. De går visserligen och röstar i kommun och riksdagsvalet, men när 

det handlar om engagemanget, menar ungdomarna att partierna behöver hitta nya strategier 

för att nå ungdomarna så att de engagerar sig. Flertalet av ungdomarna uppvisar en 

grundläggande misstro och bristande tillit till politiker över lag. Här finns därför en risk att 

demokratin kan försvagas i de lokalsamhällen som Hallonbergen är ett exempel på. 

Vissa av respondenterna talade om att de kände sig som en del av samhället. När det var 

valtider och dags att rösta behövde politikerna dem, medan en av ungdomarna hade andra 

tankar när det kom till förutsättningar och möjligheter. I Sverige får föräldrarna möjlighet att 

utbilda sig. Och den intervjuade uttryckte tacksamhet för de möjligheter som det svenska 

samhället erbjuder. 

Varje individ önskar inneha en känsla av sammanhang och meningsfullhet för att kunna ha 

kraft att börja agera och ta initiativ. Det finns trots allt flera ungdomar som gått igenom 

gymnasium och studerat på universitetet och lyckats bryta ”det sociala arvet”. Men det finns 

någonting gemensamt hos ungdomarna. Hoppet om att det kommer en förändring till stånd 

där stigmatiseringen försvinner och en stolthet över Hallonbergen kan få slå rot och blomstra 

inom en snar framtid. Det pågår dessutom full aktivitet i bostadsbyggandet i området. 

Kommunhuset har även det flyttat upp till Hallonbergen vilket betyder ett naturligt uppsving i 

stadsdelen. Utifrån respondenternas yttrande i relation till denna tanke, framkommer, att 

människor behöver erhålla en känsla av sammanhang och meningsfullhet för att vilja vara 

engagerade. 

Den empiriska generaliseringarna i föregående kapitel utifrån materialet får stöd i åtminstone 

en av de forskningsrapporter, som tidigare presenterats. Ungdomarna är mindre förberedda att 
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ta ansvar för demokratin (Amnå, 2008;43).  De som är aktiva inom politiken och 

civilsamhällets organisationer har i huvudsak starka ekonomiska resurser, medan medborgare 

med låg utbildning och lågavlönade arbeten, har ett lågt politiskt engagemang. Demokratins 

tilltro relateras mycket till resursstarka personer enligt (Amnå,.at el,. 2016).  Därför är det 

nödvändigt. Att politikerna måste satsa sina resurser på att arbeta mera ingående i orten. 

Som framgår av sammanställningen i resultatkapitlet ovan är ungdomarna både 

desillusionerade och hoppfulla. Antonovskys teori om KASAM lyfter fram att en individs 

känsla av meningsfullhet är den kanske viktigast faktorn för att må bra, därigenom kunna 

mobilisera energi och vara delaktig i påverkan av samhället och den demokratiska fortsatta 

utvecklingen. Om individerna – de unga i Hallonbergen-ges en möjlighet att delta i 

beslutsprocessen om viktiga beslut i sitt lokalsamhälle ökar graden av meningsfullhet.  Att 

komma in i en positiv spiral skapar en positiv atmosfär i omgivningen och är en förutsättning 

för en positiv förändring av samhällsklimatet. 

 Det finns en särskild statlig myndighet för ungdoms och civilsamhällsfrågor där man följer 

upp ungdomspolitiken. I svenska skolor kan man tala om politik, men i en del andra länder är 

sådant tal mer eller mindre förbjudet. Ytterligare gäller att målet för den svenska politiken för 

ungdomar är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha ”makt att forma sina liv och sitt 

inflytande över samhällsutvecklingen” (Amnå, at el, 2016). Om man ska peka på en faktor 

som påverkar politiskt engagemang så är det politiska och samhällsmässiga intressen. Politik 

och samhällsintresse är centralt i unga personers engagemang. Normalläget är att ungdomar 

som är politiskt intresserade, tycker att det är viktigt att diskutera politiska nyheter och frågor 

med sina föräldrar, vänner och under lektioner. Det är något man vill satsa mer tid och energi 

på. Det viktiga är att man kan tala med varandra om olika problem i samhället enligt Amnå 

med medförfattare (2016). 

Utifrån KASAM behöver individer känna sig betydelsefulla i samhället, vilket engagemanget 

bidrar till. Detta skapar i sin tur den enskildes vilja att förändras (Jungerstem, et al,. 2007; 

48). Att erhålla en känsla av att tillföra någonting och att bidra till att personen känner sig 

viktig för samhället, samt upplever tillvaron som meningsfullt i olika sammanhang.  

Enligt ungdomarna i Hallonbergen, så menar de att engagemang är ett förhållningssätt för hur 

man väljer att leva. Engagemanget kännetecknas av ett personligt intresse och att individen 

försöker göra någonting åt sina tankar och idéer, d.v.s. att man omsätter sina tankar och 

synpunkter till konkreta handlingar. 
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ANALYSTEMA 2  

ORTENS BETYDELSE FÖR UNGDOMARNAS ENGAGEMANG: 
 

I denna studie om fenomenet ungdomars politiska engagemang i förorten har begreppet 

utanförskap en central roll. Som framgår i resultatkapitlet finns det olika åsikter hos de 

intervjuade ungdomarna om det område de bor i. 

Frågorna om ortens betydelse hos ungdomarna visade på en stor variation av åsikter och 

svar. När det kommer till ortens betydelse, har samtliga i princip redovisat en positiv bild av 

Hallonbergens framtida utveckling. Samtliga respondenter var nöjda med sitt boende. De 

känner att Hallonbergen utgör en trygghetszon där de gärna vill fortsätta att vara delaktiga 

och fortsätta att vara bosatta i. Däremot anser ungdomarna att deras bostadsområde är ett av 

de hinder som försvårar deras möjligheter när det gäller att engagera sig politiskt. Det skiljer 

sig mellan de intervjuade ungdomarna om Hallonbergen, och om hur andra betraktar orten. 

De andra stadsdelarna i Sundbyberg vilka ligger runtom Hallonbergen känns främmande för 

dem. Anledningen till att de flesta känner så, är på grund av de fördomar som florerar. Enligt 

Dahlstedt (2018), kan det vara den ytterst negativa uppmärksamheten som stigmatiserat den 

utsatta förorten i den offentliga debatten. Det har i sin tur resulterat i oroligheter. Däremot 

finns andra positiva dimensioner i förorten, vilket inte alls fått den uppmärksamhet som skulle 

få allmänheten att se de bra sidor som trots allt finns.  

Flera ungdomar i intervjun underströk det negativa rykte som Hallonbergen får dras med, då 

både media och politiker upprepar kritik mot orten. Samtliga ungdomar påpekade att 

politikerna uppmärksammar ungdomarna först och främst under valtider, enbart för att de 

antagligen vill ha deras röster.  Annars syns de leende politikerna inte till. Enligt (Dahlstedt. 

M, 2005) är problemet inte avsaknaden av samhörighet i sig. Samtliga intervjuade har svårt 

för att känna någon solidaritet eller samhörighet med det övriga samhället utanför 

Hallonbergen. Det är enligt vad som uttrycks, utanförskapet som banar väg till ökande 

misstro och isolering. 

 Enligt KASAM- teorin är känsla av sammanhang (2005) centralt för individens 

självförståelse och engagemang. En stark känsla av sammanhang är grunden för att en person 

ska kunna känna delaktighet. Vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna hantera de 

hinder som finns i individens utveckling till demokratiskt orienterade medborgare.  

Respondenterna i denna studie utryckte att de vill vara med i att utforma framtiden i sin 
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hemort så att en förändring av bostadsområdets negativa rykte suddas ut, istället för att inte 

göra någonting åt saken. 

 Ungdomarna upplever sig inte ha någon som helst anknytning till den politik som förs i 

kommunen. De menar att politiker överlag inte har någon relation till området. Under 

valrörelsen hölls valmöten i området. Ytterst få personer stannade till för att lyssna på vad 

politikerna propagerade för. Detta visar att folk boende i området inte känner sig delaktiga i 

det politiska livet. Inte heller vet de vilka partier de ska rösta på, eftersom samtliga partier inte 

verkar förstå de egentliga problemen och vad invånarna i Hallonbergen egentligen vill. Av 

den anledningen anser de att det inte finns något parti som de kan lita på, eller något parti som 

fungerar som deras språkrör.  Politikerna befinner sig så långt borta, och begriper sig inte på 

den verklighet ungdomarna befinner sig i. Det är inte konstigt att somliga ungdomar i den här 

studien är misstänksamma gentemot politiker. Flertalet ungdomar tycker att de inte tillhör det 

omgivande samhället. Med stigande utanförskap minskar viljan att engagera sig i de flesta 

formella beslutprocesser. Detta undergräver det politiska engagemanget och försvårar 

möjligheterna till att delta i integrationsprocessen. Till följd av detta röstar invandrare inte i 

lika hög grad som andra grupper. En känsla av apati utbreder sig. Ungdomarna upplevde att 

de endast fick vara delaktiga när de fick gå och rösta. Men resultatet lyser med sin frånvaro, 

då ingen märkbar förändring uppenbarade sig i deras omgivning. Bristen på förtroende 

försvårar engagemanget och känslan av delaktighet. Respondenterna uttryckte med tydlighet 

att politiker borde bry sig om ungdomarna i de utsatta områdena, likaväl som i andra bättre 

bemedlade kommuner i landet. Samtidigt uttrycker de även en önskan om att samhället borde 

förlita sig mera på dem. Ungdomarnas utsagor kan ses som en upplevelse av en grupp, med 

avsaknad av att få vara hörda och synliggjorda i de betydelsefulla samhällsfrågorna gällande 

orten Hallonbergen. 
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DISKUSSION 
 

Genom denna studie har jag försökt visa på hur det politiska engagemanget påverkas av var 

man bor. Ungdomarnas egna upplevelser och uppfattningar om sitt bostadsområde och sitt 

politiska engagemang i samhället. Valet av ämnet grundar sig på att jag ser ungdomars 

situation i det utsatta området som ett samhälles demokratiska problem. Hur utanförskapet, 

segregationen och utsattheten som råder i Hallonbergen, påverkar invånarnas engagemang i 

förorten de bor i. Jag har varit medveten om problemen i Hallonbergen då jag själv har 

engagerat mig i en ideell förening, och att jag ofta besöker området. Ungdomarna känner sig 

marginaliserade och isolerade, avskilda från resten av det svenska samhället. Somliga 

upplever att deras röst inte blir hörda och att politikerna inte vill förstå ungdomarnas 

verklighet. Av det skälet vill ungdomarna heller inte engagera sig politiskt. Trots det så håller 

ungdomarna ihop och har en stark känsla av sammanhang. De vill gärna se positivt på sin 

framtid och hoppas att deras förort kommer att utvecklas positivt. Jag är inte förvånad över 

resultatet. KASAM-teorin har fungerat som ett viktigt analysinstrument för att förstå 

ungdomarnas såväl politiska engagemang och som bristen på politiskt engagemang. I 

analystema 1 och 2 i föregående avsnitt har jag diskuterat hur begreppen kastat ljus över 

kopplingen mellan engagemang och KASAM-begreppen. Att orka engagera sig i 

lokalsamhället bottnar i att ungdomarna har begripit sin omvärld.  

För att det ska vara möjligt att ungdomarna i Hallonbergen ska engagera sig och bli delaktiga, 

bör tjänstemännen förhålla sig mera lyhörda gentemot ungdomarna. Det behövs en 

fungerande kommunikation mellan ungdomar och vuxna som ska främja relationerna inom 

kommunen för att öka kunskapen hos samtliga parter. Politikerna måste lära sig hur de ska 

möta ungdomarna. Medan ungdomarna i Hallonbergen i sin tur behöver mer kunskap om hur 

de kan delta och engagera sig för att få mera inflytande och få känna sig mera delaktig i 

samhället. Det vill säga att de deltar i samtalen gällande situationen i Hallonbergen. 

Ungdomarna anser att samarbetet i den demokratiska processen måste ske i det lokala 

området så att ungdomarna lättare kan få chansen att delta i diskussionen angående förortens 

vidare utveckling. 

Utanförskapet och segregationen är ett av de större problemen till varför ungdomarna inte 

känner sig som en del av samhället och inte heller vill engagera sig. De känner sig endast 

hemma i sitt bostadsområde Hallonbergen. Diskriminering och negativa föreställningar 

förekommer inte i Hallonbergen. Detta fenomen förekommer utanför deras området 

Hallonbergen. Ungdomarna menar vidare att politikerna har sina förutfattade meningar om 

invånarna och området.  
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 En slutsats som kan dras, är att politikerna bör införa flera samhällssamtal med unga i 

förorten utifrån målgruppens egna premisser. Man bör skapa fler aktiviteter för ungdomar, 

genom att smyga in engagemanget i ungdomars vardag. Att försöka skapa politisk debatt med 

ungdomarna skulle bidra till att öka samhällsengagemanget. Ungas engagemang är inte bara 

viktigt för hela samhället, utan likaså för deras egen personliga utveckling. Varje individ har 

ett behov av att känna sig behövd, känna samhörighet att ha ett mervärde. Och att uppfylla en 

samhällsfunktion. Ungdomarna behöver få uppleva att deras röster blir hörda och se ett 

resultat av det. Om inte ungdomarna blir hörda, finns en övervägande risk för att hamna snett 

och utveckla asociala beteenden. Bristen på politikers ointresse skapar meningslöshet och 

apati. 

Som framgår av analysen i föregående avsnitt har civilsamhällets utveckling en viktig roll att 

spela för ungdomarnas politiska engagemang. Olika etniska grupper och föreningar behöver 

samarbeta i större utsträckning.  

 

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 

 
I min studie har jag fokuserat på hur ungdomar med invandrarbakgrund i Hallonbergen 

resonerat omkring hur deras politiska engagemang påverkats av att växa upp i Hallonbergen 

som förort. Jag har som teoretisk förståelseram valt KASAM-teorin som betonar vikten av en 

upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som grund för att ungdomar ska 

kunna agera självständigt och påverka sin omvärld, dvs. lokalsamhället Hallonbergen. Det 

framkommer att ungdomarna i min studie inte på ett klart sätt uppfattar skillnader mellan 

offentliga institutioner som skola och fritidsförvaltning och civilsamhällets aktörer som 

föreningar och familjer vilket påverkat ungdomarnas förståelse av sin omvärld och 

handlingsmöjligheter. Den frågeställningen och aspekten skulle vara intressant att belysa i en 

rad andra ortsstudier av förorter omkring Stockholm som exempelvis Skärholmen, Tensta, 

Rinkeby och Husby. Ortstudier som i högre grad fokuserar på att studera ungdomarnas 

förståelse av de specifika villkor som uppväxten i invandrartäta förorter medför och med ett 

större fokus på förståelse av civilsamhällets aktörer. Parallella förortsstudier skulle kunna 

belysa om det finns gemensamma nämnare i ungdomarnas tankar om förorten och hur det 

påverkar graden av politiskt engagemang. Ju fler respondenter desto mer generaliserande blir 

resultaten. Den studie som jag genomfört – intervjustudie med ungdomar och en ortstudie - 

skulle kunna kompletteras med gruppintervjuer med företrädare från civilsamhällets aktörer 
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och politiker från olika partier och som skulle ges möjligheter att reflektera över 

ungdomarnas tankar om sitt politiska engagemang. 
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BILAGA (1) 

ERSTA SKÖNDAL BRÄCKE HÖGSKOLA. INSTITUTIONEN FÖR 
SOCIALVETENSKAP   
 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln: Unga i 

förort. En kvalitativ studie av hur ungdomar som växer upp i Hallonbergen ser på sitt 

socialt utsatta område och sitt politiska engagemang. 

Jag heter Rana Munir och studerar nu vid masterutbildningen i socialt arbete med inriktning 

mot verksamhetanalysutveckling i civilsamhället vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i 

Stockholm. I examenarbetet vill jag undersöka hur bostadsorten kan påverka ungas vilja till 

politiskt engagemang, Fokus i studien kommer att vara en analys av ungdomars egna tankar 

och upplevelser om vad politiskt engagemang innebär för honom/henne. Det kommer att ske 

genom intervjuer som kommer att vara 60–120 minuter, och genomföras i en miljö som bestäms 

tillsammans med den som skall intervjuas. Hela intervjun kommer att spelas in på band för att 

sedan skrivas ut. Intervjun följer principerna för etik i vetenskapliga arbeten.  

Det innebär att; Ditt deltagande naturligtvis är frivilligt och du när som helst kan avbryta 

genomförandet av intervjun. Det insamlade materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

det endast kan läsas av mig och min handledare. Materialet ingår som en del av mitt 

examenarbete.   

Jag ser fram emot att höra från dig om du accepterar att delta. Kontakta mig via telefonen eller 

mailet (se nedan) och bestämma en tid för genomförande av intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar                                                                                                                                  

Student: Rana Munir Mohamed                                                                 

telefonnummer: 0000000                                                                

E-post: rana.munir96@yahoo.com 

Handledare: Fil. Doktor Kenneth Sundh      E-post: kenneth.sundh@ownit.nu 

  

mailto:rana.munir96@yahoo.com
mailto:kenneth.sundh@ownit.nu
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrund/Sysselsättning 

 Hur gammal är du? 

 Vilka ursprungsfolk tillhör du? Varifrån kommer dina rötter? 

 Studerar du eller jobbar du? 

 Hur länge har du bott i Hallonbergen? 

 Trivs du i ditt bostadsområde Hallonbergen?  

 Kan du berätta något du tycker bra eller dåligt på i ditt bostadsområde 

Hallonbergen? 

 

Politiskt intresse 

 Vad betyder politik för dig?  

 Är du intresserad av politik? 

 Vad tänker du/ni på när ni hör ordet politiskt engagemang? 

 Har du någon gång tagit kontakt med ett politiskt parti? 

 Känner du dig delaktig i det svenska valet till riksdag, landsting och kommun? 

 Röstade du i valet 2018? 

 Hur skulle du beskriva dig själv, är du en mycket engagerad ung person eller 

inte alls engagerad? 

 Anser du att det är viktigt att engagera dig i politiken? Om ja varför? Om nej 

varför inte? 

 Vad innebär det för dig att vara politiskt engagerad? 

 Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i politiken? 

 Finns det något som hindra dig från att engagera dig i politiken? 

 Har du någon i familjen som är politiskt engagerad? 

 Brukar du diskutera politiska frågor hemma? 
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 Brukar du diskutera politiska frågor med dina vänner? 

 Skulle du tänka dig att engagera dig för att förbättra bostadsområdet 

Hallonbergen? 

 Vilken politiskt parti intresserad du av? Varför är du intresserad av just det 

partiet? 

 Ser du på ditt bostadsområde som en del av det svenska samhället? Om nej 

varför inte? 

 Vad skulle krävas för att dina/era möjligheter till engagemang skulle öka? 

 Vad skulle krävas för att era röstar ska höras av politiker? 

 Tycker du att svenska politiker lyssnar på människor med ett annat ursprung 

än Sverige? 

 Upplever du att politiker har gjort någon nytta för ditt bostadsområde? 

 

Framtid 

 Har du tankar om din egen framtid? Vad gör du om 10 år? 

 Bor du kvar i Hallonbergen? Om ja varför ja? Om nej varför inte? 

 Vad tänker du om Hallonbergen ger orten dig möjlighet eller förhindrar orten 

ditt engagemang i politiken? 

 Tror du att ditt bostadsområde Hallonbergen kan påverka ditt politiska 

engagemang i framtiden? 

 Finns det något du skulle vilja göra för att göra skillnad för orten 

Hallonbergen? 

 

 

 

 


