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Sammanfattning   

Syftet i denna studie är att undersöka och jämföra underlagen till två statliga insatser i 

Sverige, Storstadssatsningen och Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad 

segregering. Genom att göra en kvalitativ textanalys har vi tittat på hur dessa texter 

framställer medborgaren, insatser och mål och hur delaktighet och medinflytande ges de 

medborgare som är mottagare av de riktade insatserna. Medborgaren beskrivs på liknande sätt 

i båda underlagen. Likheterna handlar om att de framställs med avsaknad av olika 

kompetenser samt är synonyma med olika problem. De skillnader som framkom är hur 

medborgares etnicitet framställs. De mål och insatser som jämförts i båda underlagen lägger 

fokus på arbete och utbildning för att bryta segregationen. Delaktigheten och 

underifrånperspektivet har stor plats i Storstadssatsningen men är nära obefintlig i den nya 

satsningen.    

 

Då vi ser ett hårdare klimat i samhället med ökad segregation och en avsaknad av makt och 

delaktighet för medborgare, kan detta skapa ett utanförskap och dessutom öka klyftorna i 

samhället. Med stöd av integrationsperspektiv och begreppen empowerment och social 

mobilisering försöker vi därför se vilka möjligheter till förändring det ges till dessa utsatta 

medborgare genom de underlag vi undersöker.    

 

Med denna studie som utgångspunkt går det att se brister i det sociala arbetet med utsatta 

människor. Arbetssätten måste utvecklas i takt med förändringar i samhället.    
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Abstract    

The aim of this study is to examine and compare the preparatory work of two government 

efforts to diminish segregation in Sweden: Storstadssatsningen and Nya långsiktiga 

reformprogrammet för minskad segregation. We have, by a qualitative textual analysis, 

examined how these preparatory works represent the citizen, their intention, efforts and goals 

and how the influence and participation by the citizen is intended to meet the needs of 

recipients of these efforts. The vulnerable citizen is represented in the same way in both 

preparatory works. Similarities that can be seen are citizens described with a lack of 

competencies and defined by the problems of their neighbourhood. There are differences 

concerning how citizens by ethnicity are described. The goals and achievements, which have 

been compared in both preparatory works, are focused on work and education as instruments 

to breach segregation. Participation and the influence by the citizen is given a great deal of 

space in Storstadssatningen, but hardly no space in Nya långsiktiga reformprogrammet för 

minskad segregation.      

 

We can see a much harder climate in the community, with increased segregation, where 

citizens without power and participation develops alienation and where the gap between 

groups increase. With a perspective of integration and concepts of empowerment and 

mobilization, we examine possibilities for an alteration. We examine the representation of this 

methods in both preparatory works.     

 

In this study, we can see defects in the government welfare systems, which urges a 

responsibility, in the social work, to define and work with new methods.    
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Förord   

Det här arbetet har varit oerhört lärorikt på många plan, det är nyvunna kunskaper som vi tror 

kommer ha betydelse för oss i vårt framtida arbete. Förutom nya kunskaper inom 

ämnesområdet, så har vi också lärt oss mycket om oss själva och samarbetets konst. Det har 
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1. Inledning   

Ett segregerat samhälle innebär att vissa medborgare inte uppnår samma levnadsvillkor 

som andra. Deras verklighet kan präglas av arbetslöshet, sämre skolor, undermålig 

boendemiljö och socialbidragsberoende (SOU, 2005:49). Den här situationen har 

gjort att det behövs integrationsinsatser som motverkar en segregerande samhällsutveckling. 

För att motverka segregationen har "invandrarpolitiska strategier växt fram". Det har 

utformats utifrån olika integrationsperspektiv där det under 70-talet utformades som 

mångkulturell invandrarpolitik och det innebar en integreringstanke som skulle bevara den 

kulturella identiteten. Det har därefter utvecklats till en annan riktning som under 90-talet 

övergick från invandrarpolitik till fokusering på integration och benämndes som 

integrationspolitiska åtgärder. Den här förändringen hade en medföljande tendens till en 

ökande polarisering mellan vi- och dom. Där medborgaren som skall integreras förväntas till 

viss del överge sin ursprungliga identitet för att träda in i en, av andra, planerad 

integrationsprocess (Hellgren, 2015:113).   

 

För att nå en förståelse av det fenomen vi ämnar undersöka i denna studie, så behöver 

begreppet integration och dess innebörd förstås. Kamali definierar integration med hur en 

social sammanhållning nås genom omfördelning av resurser. Då ges en förutsättningar till de 

som ska integreras oavsett etnicitet eller hudfärg en jämlik position i relation till 

majoritetssamhället (Kamali, 2006). 

 

Det har framtagits statliga och kommunala insatser för att motverka segregationen och dess 

mekanismer. I de tidigare satsningarna har det lagts betoning på medborgares röst, delaktighet 

och att det ges ett underifrånperspektiv i framtagning av insatser som skall motverka 

segregationen (SOU, 2005:49).    

 

Denna studie kommer att analysera underlagen till två statliga integrationssatsningar. Den 

första är en ny nyligen påbörjad statlig integrationssatsning, Nya långsiktiga 

reformprogrammet för minskad segregation vilken kommer att pågå mellan 2017–2025. Det 

påtalas 53 områden som socioekonomiskt utsatta vilka kan bli aktuella för insatser 

(Regeringen, 2016A). Den andra är en tidigare genomförd integrationssatsning som 

genomförts i Sverige, vilken gick under namnet Storstadssatsningen, ett integrationsarbete 

som pågick 1999–2005 och berörde 24 områden i Sverige som ansågs särskilt utsatta 
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(Statskontoret, 2002:7). Studien bygger på ett jämförande av underlagen till 

Storstadssatsningen och Nya långsiktiga reformprogrammet för att minska 

segregationen. Varför vi tycker det är viktigt och därför valt att undersöka underlagen 

till integrationssatsningar bottnar i att det är i dessa som tonen och synen fastställs inför ett 

integrationsarbete och dess förutsättningar. Dessa underlag ligger till grund för den 

information som nås av kommuner och därefter även når de aktuella aktörer som ska möta de 

medborgare som skall nås av integrationssatsningarna.  

 

Ett integrationsarbete vars syfte är att mobilisera utsatta medborgare kan ur ett 

empowermentperspektiv innefatta ett stödjande arbete (Askheim och Starrin, 2012:12). Detta 

kan innebära att medborgaren ser sina resurser och kompetenser som en viktig del i 

förändringsarbetet och därmed får tilltro att kunna påverka sin egen livsutveckling. Även det 

förhållnings- och synsätt som makthavare har på de medborgare som ska integreras är viktigt 

för ett kommande arbete (Edström och Plisch, 2005:9).   

 

Det är därför centralt för det samtida integrationsarbetet att undersöka hur delaktighet och 

medborgare framställs i den nya statliga satsningen Nya långsiktiga reformprogrammet för 

minskad segregation, där vi valt att göra detta med ett integrations- och 

empowermentperspektiv.  

 

1.1 Syfte   

Syftet i denna studie är att analysera underlagen till Storstadssatsningen och Nya 

långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation. I dessa vill vi jämföra de skillnader 

och likheter som finns i framställningen av medborgare, mål och intentioner samt hur 

möjligheter till delaktighet och empowerment ges för de medborgare som förväntas möta 

dessa riktade insatser.   

 

1.2 Frågeställningar    

• Hur framställs medborgaren, mål och insatser i ett jämförande av de båda 

underlagen?   

• Hur framställs möjligheten till delaktighet och empowermentarbete för 

medborgarna i beskrivna mål och insatser i ett jämförande av de båda 

underlagen?    
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1.3 Disposition    

Denna studie består av sju delar där den första delen innefattar inledning, syfte, frågeställning 

och relevans för det sociala arbetet. Del två innehåller bakgrund där segregationens utveckling 

i Sverige behandlas. Här beskrivs också de statliga insatser som genomförts samt en nyligen 

påbörjad. I tredje delen beskrivs den tidigare forskningen som varit relevant för denna studie. 

Vidare i del fyra beskrivs de teoretiska och centrala begrepp som använts. Del fem innefattar 

metod och tillvägagångssättet som använts i studien. Sjätte delen består av resultat och analys 

av vårt empiriska material. Sista delen, del sju, behandlar de slutsatser som uppkommit i en 

sammanfattande diskussion.   

 

1.4 Avgränsningar   

Vi har en avgränsning när vi endast avser undersöka vilka bilder och framställningar som 

framträder i det skriftliga materialet vilka kan belysa framträdande diskurser gällande 

medborgare, mål, insatser och möjligheter till empowermentarbete och delaktighet.     

 

1.5 Relevans för det sociala arbetet   

Det sociala arbetet bör bygga på mål som möjliggör att alla medborgare skall kunna nå en 

social och ekonomisk trygghet samt jämlikhet och deltagande i arbets- och samhällsliv. Det 

sociala arbetet skall också främja medborgares delaktighet och medbestämmande i sitt liv, och 

tillvara ta medborgare och gruppers resurser och kompetenser (SoL, 1 Kap. 1§). Vi 

sammanfattar här en av lagarna som är kopplad till socialt arbete.  

 

I Sverige är insatser inom det sociala arbetet oftast knutet till socialtjänst och 

myndighetsutövande där det oftast inriktas till individanpassade insatser (Denvall, 

Heule och Kristiansen, 2016:21). Ett arbete som präglas av att socialarbetaren ges en 

expertroll i att rekommendera insatser utifrån utredningsarbetet. Välfärdssamhället som 

tidigare utformats av ett övergripande samhällsansvar för medborgaren har idag förändrats till 

en förväntan på medborgarens eget ansvar för sin livsförändring och rehabilitering. Insatser 

har kommit att innehålla kontroll och motkrav. Det är en utveckling som har påverkats av 

hårdare budgetramar och förändrad ekonomisk marknadsmodell. Det har medfört att 

medborgaren görs till kund med tillgång till tjänster utifrån sin köpkraft, vilket inneburit att 

fler nekas insatser och stöd (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:14).  

 

Social utsatthet behöver förstås utifrån flera sociala faktorer, sociala relationer, under- och 

överordningar och sociala strukturer som kan verka inom samma område (Björngren Caudra, 

Lalander och Righard, 2013:6–7). För att nå social förändring och social mobilisering behöver 
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aktörer inom socialt arbete tydliggöra förändringsbehovet i sociala invanda rutiner och 

system men även dess risk att reproducera ojämlikhet 

(Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:10).   

 

Utveckling av det sociala arbetet, där insatser inramas av individuellt riktade insatser med 

motkrav och myndighetsutövande, har också arbetet med att nå utsatta gruppers sociala 

mobilisering och delaktighet försvårats (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:14). Detta ger 

relevans till det sociala arbetet då vi i vår studie analyserar underlagen för 

integrationssatsningar, dess framställningar av delaktighet, mål och insatser och vilka 

förutsättningar som framställs till empowermentarbete och medborgares mobilisering. I det 

sociala arbetet finns tekniker och aktörer som kommer att aktualiseras i integrationsarbetet 

som medverkande i olika insatser för att minska segregationen (Pettersson och 

Davidsson, 2016:50–52). Med förändrade förutsättningar för utsatta medborgare att nå 

förändring av sin livssituation behöver det sociala arbetet sträva efter arbetsmetoder som kan 

möjliggöra folklig mobilisering och fånga medborgares engagemang (Edström och 

Plisch, 2005:9–10).    

 

I kommande textavsnitt kommer en beskrivning ges till hur segregationen utvecklats med 

medföljande segregationsmekanismer och dess påverkan på medborgare.  

2. Bakgrund    
 

2.1 Segregationens utveckling i Sverige   

För att förstå segregationens utveckling kan den relateras till globala ekonomiska 

utvecklingen och hur det har påverkat Sverige. Bland annat har det skett en minskning av den 

industriella tillverkningsproduktionen för att istället släppa fram en kunskapsbaserad 

arbetsmarknad och en servicesektor. Detta medförde under 1990 – talets första hälft en 

femdubbling av antalet arbetslösa vilket främst drabbade de medborgare som kommit till 

Sverige under arbetskraftsinvandringen. Till områden med billiga bostäder flyttade både de 

människor som kommit till Sverige genom arbetskraftinvandringen men också de människor 

som migrerat på grund av krig (Lilja och Pemer, 2010:19–20). Detta var starten för en 

segregationsutveckling som kommit att öka till följd av ett flertal processer. En faktor som 

påverkat, inte specifikt segregationsutvecklingen men däremot synen på medborgare som de 

"andra" är det Todorov påpekar med att vår värld har förändrats och börjat ordnats efter 

känsloyttringar mer än ideologi. Då det efter attacken 11 september, 2001 (9/11) skett en 



5 

 

påverkan av västvärldens politiska beslut och attityder och medfört rädslor för de "andra" och 

terrorismens hotbild. Det har också påverkat samhällsprocesser där medborgare med olika 

bakgrunder har fått svårare att nå en jämlik position (Malik, 2011).  

 

En annan faktor har varit den nyliberala utvecklingen där ledordet varit valfrihet, något som 

gynnat de resursstarka och där de mindre resursstarka inte har valfrihet i någon större grad 

(Lilja och Pemer, 2010:43). Konsekvenser av segregationsprocesserna kan synliggöras med 

att områden börjar utgöras av homogena grupper utifrån låg- eller höginkomsttagare och 

etnicitet, vilket ökar polariseringen mellan områden (Lilja och Pemer, 2010:3). De rumsliga 

effekter som framträder av segregationens framväxt är att de resursstarka lämnar de områden 

som stämplats som utsatta. Kvar blir en homogen grupp med svårigheter och begränsningar 

som leder till ökad ohälsa, långtidsarbetslöshet och bidragsberoende. När områden börjar 

benämnas som socialt utsatta, görs det ofta mot bakgrund av att de boende definierats som 

fattiga, bidragsberoende och sjuka i högre grad än i andra områden. De negativa 

problembilderna börjar snabbt förknippas till dessa områden vilket har inneburit att 

medborgare i dessa områden associerats som offer och bärare av problembilder som 

arbetslöshet, ohälsa och torftiga miljöer, men med bortseende av de boendes resurser och ett 

inifrånperspektiv (Lilja och Pemer, 2010:3,5). Utvecklingen har inneburit ökade 

löneskillnader och förändrade livsvillkor där vissa grupper har fått ökad levnadsstandard 

medan andra istället har fått ökade svårigheter att nå sysselsättning och goda livsvillkor 

(Sjöberg, Rambaree och Jojo, 2014:367)  

 

Då segregationen i storstäderna tenderar att utvecklas och öka, har riktade satsningar 

genomförts och även nya satsningar har tagits fram för att bryta segregationen och möjliggöra 

integration av utsatta grupper. Nedan kommer integrationssatsningar beskrivas.   

 

2.2 Satsningar för att motverka segregationen i Sverige   

I Sverige har ett flertal statliga och kommunala integrationssatsningar genomförts. Bland 

annat Storstadssatsningen som pågick mellan 1999 - 2005. Integrationssatsningar har genom-

förts utifrån att man såg hur en etnisk och social segregation ökade i storstäderna. Syftet med 

insatserna var att tillväxt och arbetsmöjligheter skulle fungera i ett hållbart perspektiv. Målet 

var också att bryta den etniska segregationen med speciell inriktning på bostadsområden som 

var speciellt socioekonomiskt utsatta (Regeringen, 2016A). Nu har en ny riktad 
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integrationssatsning påbörjats, Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation år 

2017–2025 vars fokus är att försöka bryta segregationen som vuxit sig större.    

 

2.2.1 Storstadssatsningen   

Storstadssatsningens huvudmål var att skapa ökad hållbarhet i förankring till 

arbetsmarknaden, samt brytande av diskriminering och segregation (SOU, 2005:11–12). En 

viktig del i beskrivningen av integrationspolitiken var att den skulle ges lokal förankring. Det 

skulle genomföras genom att mål utgick från ett underifrånperspektiv och möjliggöra 

delaktighet i det lokala samverkandet. I 24 områden i 7 kommuner ingicks avtal med staten 

för social samverkan. Några av de mest framträdande målområdena var ökad delaktighet och 

demokratideltagande från medborgare, ökad sysselsättning och minskat 

socialbidragsberoende (SOU, 2005:11–12).   

 

I de politiska satsningarna inriktades arbetet mot två större övergripande mål, att minska 

fattigdom och motarbeta segregation utifrån etnisk härkomst. Utöver dessa fanns målområden 

som var särskilt viktiga att satsa på, som ökad sysselsättning för unga samt vuxna män och 

kvinnor, minska beroendet av försörjningsstöd, men även öka förutsättningar för barn och 

unga att nå målen i skolan med särskild tyngd på svenska språket, förhöjt hälsoläge samt ökad 

trygghet och delaktighet i samhällsliv (Statskontoret, 2002:20). 

    

Statliga direktiv medföljde vilka innebar att kommunens arbete skulle innehålla utvärdering, 

underifrånperspektiv, långsiktighet och samverkan (SOU, 2005:15). Underifrånperspektivet 

innebar att kommunens insatser skulle genomsyras av delaktighet, inflytande och med 

påverkansmöjligheter ifrån de medborgare som insatserna var till för. Direktiv för 

långsiktighet var att insatser och metoder som startades under projektets tid skulle finansieras 

och införas i kommunens reguljära arbete (Hajighasemi et al. 2006:20–21). I genomgång av 

resultaten av storstadssatsningen kan vissa områden synliggöras där problem och svårigheter 

har uppstått.    

 

Att avståndet mellan insatser och mål är stort, har förklarats med att de politiska målen att 

bryta segregation och diskriminering är alltför stora för att kunna lösas endast på lokal nivå. 

Kompletterande lösningar på nationell nivå hade behövts för effektivare samverkan på lokal 

nivå. En annan avgörande faktor att mål inte realiserats har varit att staten inte varit tydlig 

med hur mål och direktiv ska tolkas av kommunerna. Det krävs ökad tydlighet i hur 

delaktighet och underifrånperspektiv ska definieras och praktiseras (SOU, 2005:111).   
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2.2.2 Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation   

Det Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation, har som huvudmål att 

minska segregationen. För att genomföra detta kommer fokus att läggas på fem 

utvecklingsområden vilka är: att bekämpa brottslighet, lyfta skolor och elevers resultat, lösa 

långtidsarbetslösheten, att stärka samhällsservicen och minska trångboddhet och 

boendesegregation samt att stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar 

(Regeringen, 2016A:2). Andra områden som kommer att satsas på, där vissa redan är 

påbörjade, är bland annat översyn av straff mot blåljuspersonal, resurser för polisens 

myndighetssamverkan i socialt utsatta områden, stöd till förskolor och skolor, ökat stöd till 

civilsamhällesorganisationers och kommuners verksamhet mot våldsbejakande extremism 

samt idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden (Regeringen, 2016A:1).    

 

I denna satsning ska en statlig delegation tillsättas som dels ska ansvara för samverkan mellan 

kommuner, myndigheter, civilsamhället och forskare men som dessutom ska skriva avtal med 

de kommuner som efter ansökan blir aktuella för delaktighet av denna satsning 

(Regeringen, 2016A:1–2). Det påtalas vikten av att nå de boendes röst i integrationsarbetet. 

Då denna satsning inleddes under 2016 så är den fortfarande i starten och fler av de satsningar 

som ska göras ligger framåt i tiden. Det betonas dock vikten av långsiktighet och ett arbete 

som bygger på evidens och forskning (Regeringen, 2016A:1).    

 

Sammanfattningsvis synliggörs likartade mål i den genomförda satsningen och den nyligen 

påbörjade. Det som framträder är behovet av att minska bidragsberoende och bryta en 

strukturellt betingad arbetslöshet samt ökad lokal förankring och delaktighet för medborgare.   

 

Vi har beskrivit tidigare genomförd integrationssatsning, Storstadssatsningen, och vårt syfte 

har varit att synliggöra en bild av innehåll, mål och resultat. I vår analys kommer ett 

jämförande av Storstadssatsningen och Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad 

segregation att genomföras.    

 

Vi kommer under nästa rubrik redogöra för tidigare forskning och utvärderingar relaterade till 

integrationsarbete och satsningar. Beskrivning av integrationsarbete utifrån svårigheter, 

arbetsmetoder och behovet av alternativa arbetssätt för att motverka segregationen.   
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3. Tidigare forskning och utvärderingar   

Inom forskningen av integrationsarbete och socialt arbete lyfts vikten fram att grupper som 

befinner sig i ett underläge ska nås av reellt medinflytande och påverkanskraft. Det är viktigt 

för att möjliggöra demokratisk jämställdhet medborgare emellan och nå förändring av sin 

livssituation. Det har också framkommit hinder till att genomföra delaktighet i praktiken. För 

att bemästra hinder har olika arbetsmodeller framkommit som mer framgångsrika och viktiga 

verktyg till statliga insatser, där empowermentarbete kan ses som en del av förutsättningen att 

nå social mobilisering. För att belysa och tydliggöra metoder som empowermentarbete och 

möjliggörande av social mobilisering kommer nationella och internationella studier och 

utvärderingar av olika integrationsarbeten också att beskrivas.   

   

3.1 Delaktighet och inflytande - svåra att översätta i praktiken   

I Storstadssatsningens slutrapport, Storstad i rörelse, ges en beskrivning av att delaktighet och 

inflytande är ett sätt för medborgare att nå sin rätt till jämlikhet i demokratiska processer och 

förbättrade livsvillkor (SOU, 2005:49). Delaktighet är en intention som önskas dels av 

medborgarna själva men är även en intention i statliga satsningar för att nå ett mer enat 

samhälle. Trots denna enighet så verkar delaktighet och medinflytande av de som skall 

integreras svårt att genomföra i det praktiska utförandet.     

 

Viljan att nå delaktighet i praktiken har synliggjorts i ett flertal integrationsförsök både 

internationellt och nationellt. Hinder har kunnat relateras till ett lands befintliga och 

övergripande politiska välfärds- och integrationssystem samt medföljande 

myndighetsutövning och individualisering. Hinder har också uppstått utifrån 

maktfördelningsproblematik vilket har tagit sig uttryck i en ovilja att ändra gamla och invanda 

strukturer inom välfärdssystemen. Det har också uppkommit svårigheter på grund av otydliga 

direktiv om hur delaktighet ska definieras och utföras (SOU, 2005:209).   

 

När delaktighet och underifrånperspektivet betonas men i realiteten utgör tom retorik uppstår 

en problematik (Edström och Plisch, 2005:17). Denna problematik utgör "falsk" delaktighet, 

något som Masoud Kamali utvecklar i beskrivningar av majoritetssamhällets integrering av de 

andra. Där det sker ett särskiljande av egenskaper hos ”invandraren” i relation till svenskar, 

där svenskar är de integrerade och därmed ges en normbildande position (Kamali, 2006:3). En 

"andrefiering" uppstår där de mer resursstarka i samhället som med kontroll och makt ges en 

överlägsen position. Med den positioneringen möjliggörs införande av de "andra" in i 
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hierarkiska system. I den här situationen uppstår en makthierarkisk ordning där ”invandrare” 

riskeras framställas som underlägsna och i avsaknad av kompetenser. Det riskerar utgöra en 

grund för ett tänkande i vi- och dem vilket minskar möjligheten till delaktighet och 

medinflytande. Kamali (2006:10) beskriver hur strukturell diskriminering av vissa riskerar få 

fortsatt fäste men också ett undergrävande av likabehandlingsprincipen.  

 

För att nå ett ökat sammanhållet samhälle så beskrivs delaktigheten som en förutsättning. I en 

internationell studie av Stefan Sjöberg, Komalsingh Rambaree och Bipin Jojo (2015) 

genomförs ett jämförande av socialt samhällsarbete i Indien och Sverige där skillnader 

beskrivs i förutsättningar att nå empowermentarbete och delaktighet. I den studien 

undersöktes det empowermentarbete som utfördes med socialt utsatta medborgare i Indien 

och Sverige. Målet med arbetet var att nå delaktighet, ökat nätverk och social förändring där 

de olika resultaten kunde relateras till de sociala välfärdssystemens utformning (Sjöberg, 

Rambaree och Jojo, 2015:365). I en indisk kontext där den statliga omsorgen för de allra 

fattigaste i princip var obefintlig, gavs enda möjligheten till social mobilisering genom 

utomstatliga insatser från samhälls- och socialarbetare. Med det utomstatliga engagemanget 

ökade handlingsutrymmet och det blev lättare att fånga in den utsatta gruppens behov. Det 

medförde att de kollektivt och med nya arbetssätt kunde möjliggöra att gruppens behov och 

medinflytande nådde upp i beslutsfattande nivåer. Detta utgjorde en skillnad från en svensk 

kontext med ett väl förankrat välfärdssystem i stark utveckling av individualisering där 

medborgaren sätts i centrum och ansvarar för sin egen utveckling. Det medförde att det 

sociala arbetet och delaktighetsperspektivet med utsatta grupper blev individriktat och kopplat 

till myndighetsutövning. Individinriktningen och avsaknad av strategier i arbetet med de 

utsatta medborgarna minskade empowermentarbetet och mobiliseringskraften, en kraft som 

hade behövts för att lyfta gruppens behov högre upp i beslutsfattande nivå (Sjöberg, 

Rambaree och Jojo, 2015:364–373).    

 

Det beskrivs även andra hinder för empowermentarbete och social mobilisering vilket kan 

relateras till individualiseringen som istället genererar ett utpekande av vissa medborgare i 

behov av statliga insatser. Det kan medföra att medborgaren värderas som icke fullvärdig 

medborgare och ges mindre politisk och demokratiskt inflytande (Regeringskansliet, 

2004:10). Individer ses istället som ansvariga för sin livssituation och förväntas tillgå de 

tjänster som står till buds. Det är en utveckling som påverkat både integrationsarbete och 
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välfärdssystem där minskat socialt välfärdsansvar stått som bekostnad till ett konkurrerande, 

vilket följer i marknadstänkande och privatiserande (Stigendal, 2016:254).     

 

I nationella studier av Storstadssatsningen så beskrivs delaktighet och inflytande som viktiga 

delar för att möjliggöra ett underifrånperspektiv. Värdet med underifrånperspektivet var att 

boende skulle nå delaktighet i utformande av mål och åtgärdsplanering och medverkande i 

demokratiska processer (SOU, 2005:49). Hinder som beskrivs i dessa utvärderingar är 

kopplade till otydlighet, informationsbrist och en över- och underordning mellan stat, 

kommun och medborgare. Beskrivningen av direktivet underifrånperspektivet var svårtolkat 

för kommunerna vars uppdrag var att möjliggöra de boendes delaktighet och inflytande. Det 

mynnade ut i att underifrånperspektivet inte riktigt genomfördes och besluten togs istället av 

politiker och tjänstemän (SOU, 2005:111). Det inflytande som gavs kom att gälla frågor av 

mindre vikt och inte något verkligt inflytande (SOU, 2005:211). Det som framgår av 

utvärderingarna är att staten behöver vara mycket tydlig med hur underifrånperspektiv, 

delaktighet och inflytande ska definieras och hur de beskriver att dessa insatser ska 

genomföras (SOU, 2005:111). Det finns även ett maktperspektiv som kan förhindra 

delaktighet och inflytande. Fördelning eller förflyttning av makt är en faktor som påverkar 

inflytande och delaktighet i praktiken. När boende skall tillföras medbestämmande som en del 

i demokratiskt inflytande så innebär detta i praktiken att viss del av makt förflyttas eller 

fördelas från kommunala tjänstemän och politiker, vilket varit svårgenomfört. När boende 

erbjudits medverka har beslut redan tagits och medverkan har inneburit någon form av 

bejakande av genomfört arbete (SOU, 2005:182).    

 

Vi har ovan beskrivit svårigheter med att utföra delaktighet för medborgare i utsatt position.   

Nedan kommer en redogörelse för hur arbetet med medborgare som står i behov av förändring 

behöver mötas av nya arbetssätt vilket kan utgöras av empowermentarbete. Ett arbete som kan 

ske med både individuell och kollektiv empowerment.   

 

3.2 Behovet av alternativa arbetssätt och lösningar   

De risker som kan medfölja när delaktigheten är svår att nå kan vara att medborgare inte ges 

åtkomsten av rollen som kraftfull och kompetent individ (Edström och Plisch, 2005:9). I ett 

arbete med att försöka nå marginaliserande individer och grupper som kämpar för att få 

samma förutsättningar och livsmöjligheter som övriga medborgare så behövs det insatser som 

lyfter och ger kraft till dessa önskemål. Det kan bland annat nås genom arbete som riktar sig 
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till enskilda individer, individanpassade arbetssätt eller arbete som möjliggör att grupper av 

medborgare går samman och arbetar mot att nå utsatta mål. Ett sådant arbete, att förändra 

människors livssituation och ta makten över sin livsutveckling, kan utgöras av 

empowermentarbete. Ole Petter Askheim och Bengt Starrin (2012:12) beskriver individuell 

empowerment som en strävan efter att individen ges makt att göra sig hörd och att få delta på 

samma villkor som alla andra. De menar vidare att kollektiv empowerment ger grupper som 

enas en starkare kraft och större möjligheter att nå mål som enskilda inte kan nå.      

 

Andra arbetssätt och metoder behöver användas i integrationsarbetet för att förhindra det 

synsätt och arbetssätt som beskrivs som rådande i de befintliga välfärdssystemen och det 

sociala arbetet. Forskning och utvärderingar framhåller behovet av andra tillvägagångsätt och 

arbetsmetoder som visat sig kunna generera öppning för mer inflytande och påverkanskraft 

för medborgare för att organisera sig i gemensamt överenskomna utgångspunkter för frågor 

och behov som behöver lyftas till högre beslutsfattande nivå. Att med kollektiv kraft kunna nå 

politisk integration men även en social integration. Den sociala integrationen kan kopplas till 

hur medborgare upplever sin egen medverkan i samhällslivet och möjlighet att påverka sin 

situation (Regeringskansliet, 2004:3,9).  

 

I en studie Päivi Turunen genomfört beskrivs det lyckade sociala arbetet i en förort i Finland 

där socialarbetarna valde att lämna de invanda strukturerna och använda sig av andra sätt att 

arbeta med de boende, det vill säga utifrån ett empowermentperspektiv (Turunen, 2000:68). 

De utvecklade ett mer integrerat arbetssätt där deras mål låg åt att finna former för att få in 

både ett ökat boendeinflytande och ”klientdemokrati”. Vidare arbetar de utifrån ett 

förhållningssätt där de skulle se klienterna som ”sitt eget livs subjekt och sin egen saks 

expert”. Deras arbetssätt utgår både från det individuella perspektivet men främst det 

kollektiva. Det var många av de boende i området som var långtidsarbetslösa och hade små 

möjligheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden (Turunen, 2000:73). Genom olika 

projekt, där de boende som ett kollektiv involverades, var det många som ändå kom ut i arbete 

och på så vis lyckades få en ökad meningsfullhet. Individerna stärktes hela tiden på ett 

kollektivt plan då socialarbetarna jobbade för att ”frigöra människors resurser för att hjälpa 

varandra” (Turunen, 2000:71). Fler av dessa projekt, eller aktiviteter, för att skapa 

sysselsättning, och samtidigt jobba med integrering, startades upp såsom 

återanvändningscentral, café, bokbinderi, textilstuga och ett EU-projekt (Turunen, 2000:69). 

Genom dessa aktiviteter fick de boende en chans till sysselsättning och praktik. Ett annat 
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lyckat projekt som genomfördes här var att starta en verkstad där ungdomarna i området inte 

bara fick chansen att läsa sig ett yrke, de fick också en möjlighet att komma ifrån missbruk 

och kriminalitet och istället läsa upp sina betyg och ta körkort (Turunen, 2000:70,71). På så 

sätt skapades en plats för de unga att mötas och tillsammans skapa kraft på ett kollektivt 

plan. Vidare har det skapats andra sysselsättningar som exempelvis stödnätverk, 

föreningsaktiviteter, projekt för barn och ungdom med flera. Alla dessa aktiviteter har kommit 

till genom en form av växelverkan mellan de boende, socialarbetaren och andra aktörer, det 

vill säga genom delaktighet. Den socialpolitik som bedrivits har utgått från ”människans 

behov” och inte de professionellas eller byråkraternas behov (Turunen, 2000:71). 

Socialarbetarna har här insett att arbetssätten måste förändras i takt med hur samhället 

utvecklas och de nya problem som med det uppkommer (Turunen, 2000:73).   

 

I internationella studier har vi tidigare nämnt jämförelsen av empowermentarbetet mellan 

Sverige och Indien, där empowermentarbetet gavs bättre förutsättningar i indisk kontext. För 

att närmre beskriva hur nya arbetssätt behövs och kan leda till förändring för utsatta grupper 

kommer vi lyfta fram det arbetet som utfördes i Indien.   

 

I arbetet i Indien lades ett fokus på att organisera medborgare som befann sig i marginaliserad 

utsatthet (Sjöberg, Rambaree och Jojo, 2015:364–373). Målet var att fånga upp kraften i 

gruppen genom en kollektiv identitet vilket utgjordes av de behov som fanns i gruppen. De 

behov de utsatta medborgarna uttryckte sattes i relation till social rättvisa vilket innebar att de 

utsatta grupperna skulle nå samma rättigheter, beskydd, och fördelar som övriga samhället tog 

del av (Sjöberg, Rambaree och Jojo, 2015:364–365). För att nå dessa mål behövdes 

förändring av arbetssätt och nya förutsättningar för att medborgare skulle nå personlig och 

politisk makt, vilket skulle medföra känslan av kompetens och medstyrande av sin 

livsutveckling. I arbetet att nå nya förutsättningar organiserades empowermentgrupper som 

arbetade med områden som arbete, hälsa och utbildning. Arbetet handlade om att ge gruppen 

en förändrad position från förtryckt till medveten och handlingskraftig, att identifiera hur 

socialt och ekonomiskt förtryck utvecklas och vilka hinder som skapas. Det organiserades 

nätverk med statliga och andra aktörer för att påbörja ett arbete med att ta sig över hinder och 

barriärer som ett förtryckande system utvecklat (Sjöberg, Rambaree och Jojo, 2015:367,370–

371). I arbetet framhölls vikten av förbilder som gestaltades av Gandhi och Buddha för att 

inspirera till förändringsprocesser (Sjöberg, Rambaree och Jojo, 2015:371).   
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Nya arbetssätt och lösningar är relaterade till mål att öka demokratisk inflytande och 

delaktighet. Vilket har en nära koppling till utvecklingspolitik och människors livsvillkor 

(Edström och Plisch, 2005:12). Kopplingen förklaras med hur människor med ökad kunskap 

aktivt kan förändra ojämlika villkor om möjlighet ges till påverkan av politisk utveckling. För 

att nå en sådan förändring i det sociala arbetet behöver de professionella nå fram till ett 

ställningstagande att inte delta i en rådande maktstruktur, utan istället sträva efter strategier 

som ger reellt inflytande. Annars riskerar det sociala arbetet och de professionella delta i en 

tom retorik kring medborgares medinflytande och endast befästa en ojämlikhet (Denvall, 

Heule och Kristiansen, 2016:62–63).    

 

Under nästa rubrik kommer teorier och centrala begrepp beskrivas, vilka kan ses som en 

förutsättning för att nå förståelsen för de nya arbetssätt som behövs och hur de kan ses utifrån 

ett empowermentperspektiv samt nå social mobilisering för utsatta grupper.  

 

4. Teori och centrala begrepp   
Makt och delaktighet är två begrepp vilka är centrala ur ett integrationsperspektiv samt 

för social mobilisering och empowerment. Integrationsbegreppet kan synliggöra 

integrationens uppbyggnad och vilken vilja som är styrande. Ett empowermentperspektiv 

kan synliggöra och lyfta fram strategier som kan ses som förutsättningar till att nå en social 

mobiliseringsprocess (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:34–35). För att skapa en bättre 

förståelse för läsaren kommer här integration som begrepp och perspektiv att beskrivas 

samt social mobilisering och empowerment. Det kommer också att beskrivas hur social 

mobilisering och empowerment kan användas för att synliggöra utgångspunkter i satsningar 

mot segregationen.    

 

4.1 Integration  

Integration som begrepp innehåller flera innebörder vilka är av värde att förstå, då olika 

integrationsteorier kan synliggöra olika förhållningssätt. Komplexiteten inom begreppet 

integration handlar om huruvida vilka syften som ska uppnås, om det är förändring av olika 

kulturella uttryck eller ett införlivande av dessa. Integrationsteoretiska perspektiv kan öka 

förståelsen till hur synsätt och utformning av integration kan synliggöras utifrån olika 

utgångspunkter.  
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Charles Westin (2015) beskriver att med en ökad invandring har integrationen fått en 

central roll i det politiska arbetet. Medborgare med annan bakgrund som inte når jämlika 

villkor kan förklaras med att det i den samtida integrationen finns hinder och förekomst av 

etnisk diskriminering som försvårar en lyckad integration. Hinder som kan förkomma i 

relation till integration är en kulturell rasism, vilket kan förklaras som postkoloniala 

verktyg vilka ger möjlighet till de som befinner sig i överordnad position att befästa sin makt i 

ökad grad. Det kan i integrationsprocesser leda till att svensknormer ges ökad position än 

andra kulturella styrkor och kompetenser. När det svenska tillvägagångsättet och normen 

alltid ses som det överlägsna riskerar andra grupper med annat ursprung alltid placeras i en 

underkategori (Bursell, 2015:291–292). Integrationsbegreppet behöver befästas med en 

grundläggande förståelse för att medborgare måste nå delaktighet i samhällsdeltagande på 

jämlika villkor. Taylor beskriver detta med att det behöver finnas ett erkännande av 

medborgares olikheter istället för att det ges ett erkännande till medborgares förflyttning till 

att likna de "svenska" (Hellgren, 2015:103).  

 

Integration kan förstås på olika sätt. Dels kan ett integrationsförfarande utgöras av ett synsätt 

som ger ett värde till den kulturella mångfalden och tillåter medborgaren att få vara och 

behålla sin identitet. Eller så kan integrationen bottna i att medborgaren skall nå en social 

homogenitet och i sin integrationsprocess omformas till majoritetssamhällets ideal. En etnisk 

mångfald kan utgöra en tillgång, men samtidigt skapa en oro och misstänkliggörande 

spänningar. För att nå en lyckad integration behöver samhället enas om alla medborgares 

"identitetsfrihet" och samma rätt till inflytande. För att nå en lyckad integration behöver 

det ske en förskjutning från en rådande position där det strävas efter social homogenitet till 

att istället kunna nå en social sammanhållning (Westin, 2015:66–69). Den problematik 

som inringar integrationsbegreppet utgörs av ett vi - och dom tänkande vilket ökar 

utanförskapet. I en integrationsform där minoritetsgrupper ges rollen som utsatta och 

avsaknad av jämlikhet i relation till majoritetssamhällets medborgare så undermineras en 

välfärdsutveckling som bygger på demokratisk grund. Det här synsättet producerar 

en invandraridentitet präglad av stigmatisering (Hellgren, 2015:113–114).  

 

Istället behöver diskurser som Lappalainen beskriver, där svenskar det vill säga 

majoritetssamhället gör en parallell process och når integrering i ett mångkulturellt 

samhälle (Lappalainen och Lundgren, 2004 se Darvishpour och Westin, 2015:115). 
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4.2 Social mobilisering   

Socialt mobiliseringsperspektiv innebär att möjliggöra förändring och positionsförflyttning 

för utsatta människor. Genom att stödja grupper att tillsammans nå samverkan med övriga 

samhällets system och organisationer i syfte att bättre förstå och möta de behov som 

människor står inför (Ronneby, 1992 se Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:25,27). I 

Sverige har social mobilisering i tidigt skede benämnts samhällsarbete. Samhällsarbetare som 

under 70–80 talet drev olika projekt nådde lokala grupper av människor och gav stöd i 

aktiviteter och planering för att synliggöra de behov som behövde effektiva insatser. Rörelser 

av detta slag som med kraft arbetat mot ett mer rättvist samhälle kan nämnas KRIS, 

Kriminellas revansch i samhället, Fountainrörelsen, självhjälpsgrupp för personer med 

psykisk ohälsa och medborgarrättsrörelsen i USA (Denvall, Heule och Kristiansen, 

2016:27,29–30). Social mobilisering med ökad chans att nå förändring innebär 

maktfördelning där mer makt ges till de som står i avsaknad av detta (Denvall, Heule och 

Kristiansen, 2016:34).   

 

För att nå social mobilisering behövs förståelse för social problematik sett ur en 

samhällsvetenskaplig kontext, där individers behov behöver stå i centrum vid integrering av 

marginaliserade grupper (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:32). Arbetet behöver bottna i 

en grundläggande tro på medborgares bärande av egna resurser och kompetenser som kan 

utvecklas och mobiliseras. Vikten av en social mobilisering med ökat medborgarinflytande 

kan som tidigare beskrivits förstås utifrån de professionellas svårigheter med att verkligen 

förändra livsvillkoren till de bättre för utsatta medborgare. Det riskerar leda till 

reproducerande av maktlöshet istället för oberoende (Denvall, Heule och Kristiansen, 

2016:45–46).   

 

Sammanfattningsvis innebär social mobilisering för ett socialt arbete att det bygger på jämlika 

relationer och en god kunskap om hur dess motsats, undertryckande och ojämlikhet riskerar 

upprätthållas av olika ideologier och praktiker i samhällets olika nivåer (Denvall, Heule och 

Kristiansen, 2016:34–35). Social mobilisering är nära kopplat till empowerment, ett begrepp 

som kommer redogöras för nedan.   

   

4.3 Empowerment       

När begreppet empowerment kommer upp förknippas det ofta med pedagogen 

Paolo Freire som år 1970 först publicerade boken, Pedagogik för förtryckta. Freire menar att 
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människans kraftlöshet och okunskap är en effekt av individens utsatta situation samt, att 

människan är delaktig i att handla och omskapa sin värld (Freire, 1975:10,58). Genom att få 

möjlighet till lärande och medvetenhet skapas verktyg till människor som kan agera istället 

för att passivt acceptera den verklighet andra skapat åt dem och kan leda till underläge 

(Freire, 1975:18). För Freire är dialog är ett av hans centrala begrepp, han talar om dialoger 

mellan människor och framför allt mellan ledare och folket (Freire, 1975:24). Det handlar om 

att i största möjliga mån föra dialog med och inte för folket (Freire, 1975:18). Freire menar 

vidare att, om folket ska uppnå någon form av befrielse bör de ges förtroendet att själva ta 

beslut som angår dem själva och sitt eget öde (Freire, 1975:18). Kollektivet är också en viktig 

utgångspunkt för att kunna handla och öka medvetandet, menar Freire (1975:60). På det sättet 

kunde gruppen få ökat självförtroende, få ökad kunskap och tillsammans upptäcka den 

verklighet de levde i och först då börja förändra den. Istället för att förringa sig själva 

skapades en kraft hos människorna att se möjligheterna till förändring.   

 

Freire betonar hur det i ett välfärdssystem behöver vara välfärd och insatser som bottnar i ett 

förtroende för kunskap och handlingskraft hos de som skall möta insatser, istället för att tilltro 

endast ges till de i systemet så kallade yrkeskunniga. Om misslyckanden följer i en välfärd 

som är utfärdad för istället för med, riskeras skuld läggas på de som insatserna var menade för 

(Freire, 1975:165).  

 

Freire (1975:161) menar också att det kollektiva arbetet är av vikt för att motverka det 

paternalistiska som kan styra i välfärdsprogram, vilket också fungerar splittrande av en grupp 

i beroendeställning, då några kan få välfärd men inte alla. För att se möjligheter och dessa 

förutsättningar för den enskilda individen kan kopplingar göras till det Freire menar, för att 

kunna befria människor från ett underläge behövs en dialog med människor och inte för 

människor (Freire, 1975:18). För att kunna handla behöver människor de verktyg som behövs 

för lärande och medvetenhet, vilket står i motsats till att bara föras in i en verklighet som är 

skapad av andra och underbygga fortsatt underläge. Freire menade vidare att risken för dessa 

individer är att de genom okunskap, både är förtryckta men även ”sina egna förtryckare” då 

de ser sig själva genom andras ögon. De har på detta sätt gjort sin situation till sin egen 

verklighet (Freire, 1975:20).    

 

I senare litteratur om empowerment framkommer det även där att det handlar om att stötta 

utsatta individer och att se dessa som aktörer (Askheim och Starrin, 2012:12). Detta begrepp 
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innebär möjligheten att skaffa sig egen makt eller kraft (Askheim och Starrin, 2012:18). Att 

utsatta individer eller grupper skaffar sig en kraft att ta sig ur sin situation. Genom en sådan 

mobilisering är tanken att de även ska kunna motverka de krafter som förtrycker dem, samt 

öka det egna inflytandet. Inom vården, där det förekommer patienter, samt inom socialt arbete 

eller behandling där det förekommer klienter, talas det om makt, makt att få göra sig hörd, att 

få makt att få delta med samma villkor som alla andra och makt att kontrollera sin tillvaro. 

Ställs alla samman i en enad grupp skapas på så vis ännu större möjligheter att nå större mål 

än vad den enskilde individen själv kan åstadkomma, ”tillsammans är vi starka” (Askheim 

och Starrin, 2012:12). Exempel på detta kan vara fackföreningar som arbetar för rättigheter 

för de anställda men även det sociala arbetet i Finland, som Päivi Turunen beskrev, ger en 

bild av hur detta kan fungera (Turunen, 2000:66–73).   

 

Vidare framkommer det i litteraturen om empowerment att det finns vissa skillnader eller 

riktningar (Askheim och Starrin, 2012:19). Gemensamt för dessa är dock att alla har en 

grundläggande positiv syn på människan. De ser alla på människan som ett handlande och 

aktivt subjekt som själv vet sitt eget bästa under rätt förhållanden.     

 

En riktning inom empowerment används som en form av ”skapande av motmakt” där det 

viktigaste är att se hur den enskilde individens livssituation ser ut jämfört med strukturer i 

samhället (Askheim och Starrin, 2012:19,20). Fokus ligger på att genom olika processer ge 

grupper och individer i utsatta och svaga positioner ett bättre självförtroende och mer kunskap 

för att på detta sätt ge dem ett verktyg att ta sig ur sin situation. Det handlar om att 

medvetandegöra individen som i sin tur får möjlighet att handla. Att möta andra i samma 

situation och som har upplevt liknande saker är också ett sätt att skapa kraft med hjälp 

av empowerment (Askheim och Starrin, 2012:19–20).   

 

Ytterligare en riktning pekar på den marknadsorienterade riktningen där empowerment-

perspektivet är riktat mot den fria och självständiga individen (Dwyer, 2000 

se Askheim och Starrin, 2012:22). Detta innebär att individen står i centrum och samhället 

byggs upp kring denna individ och ser till att de mål och önskningar denne individ har, 

uppfylls. Denna syn innebär att det finns en grundläggande tro och tillit till att individen är 

kompetent och förstår sitt eget bästa (Clarke, 2005 se Askheim och Starrin, 2012:23). Det vill 

säga att individer har frihet att själva bestämma vad de behöver och på vilket sätt de ska få 

sina behov tillgodosedda, rätten att välja de tjänster de själva anser sig behöva (Selle, 1998 
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se Askheim och Starrin, 2012:24). Det finns dock svårigheter i den här riktningen av 

empowerment. Det bör tydligt skiljas åt vad som är välfärdsåtgärder och vad som är 

kommersiellt (Pfeffer och Coote, 1996 se Askheim och Starrin, 2012:24). Då 

valmöjligheterna på marknaden blir begränsade då utbudet styrs av den köpkraft som finns. 

Det begränsar de marginaliserade grupper som kanske är i störst behov av olika tjänster, då 

deras köpkraft sviktar samt att de kommersiella aktörerna har för avsikt att få en ekonomisk 

vinst.    

 

Inom den marknadsorienterade riktningen finns vidare två modeller: konsumentmodellen och 

demokratiska modellen (Askheim och Starrin, 2012:25). Konsumentmodellen handlar bland 

annat om att brukarna är konsumenter till de tjänster som finns på marknaden och att det finns 

begränsade möjligheter att påverka utbudet av dessa tjänster. Den demokratiska modellen är 

bredare och innehåller mycket från den första riktningen som togs upp här ovan, ”etablering 

av motmakt”, men även hur det rent politiskt ska arbetas för att motverka bland annat social 

exkludering och diskriminering. Den demokratiska modellen ser alltså inte bara till de tjänster 

som erbjuds utan den ser till hela bilden och den livssituation mottagaren av tjänsten har och 

står för ett mer "frigörande perspektiv" än konsumentmodellen (Askheim och Starrin, 

2012:25–26).  

 

Linda Weidenstedt (2016) beskriver empowermentbegreppets baksida som 

är en något mer negativ sida av empowerment. Hon menar att empowerment ska vara 

en positiv förändring till det bättre, för de utsatta individerna. Att hjälpa dem måste göras 

genom att inkludera dem i besluten som angår deras egen situation. Dock är hjälpandet av de 

utsatta en svår balansgång där utfallet kan bli att stödja eller i värsta fall att undertrycka dem. 

Det måste därför finnas en medvetenhet kring detta dilemma. Det kan nämligen bli en motsatt 

effekt där de utsatta reagerar med ilska då de finner det svårt att ta emot hjälp om de blir 

behandlade som "offer". Därför är bemötandet av de utsatta avgörande huruvida de kan bli 

hjälpa genom empowerment eller inte (Weidenstedt, 2016:8). 

 

Empowerment är nära sammankopplat med social mobilisering, där metoder finns för att 

möjliggöra kraft hos marginaliserade grupper och jobbar för att självförverkligande kan nås 

trots motverkande hinder (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:28). Risken med social 

mobilisering och empowermentarbete genomförd med paternalistisk kontroll är förlusten av 

gruppens perspektiv och behov. För att nå social mobilisering av socialt exkluderade grupper 
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behövs därför erkännande och medföljande stärkt självkänsla, självförtroende och en positiv 

identitet (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:32).   

   

4.4 Social mobilisering och empowerment i satsningar för att motverka segregation   

Det har redogjorts för social mobilisering, och empowerment som begrepp och teoretiska 

perspektiv där ett socialt mobiliseringsperspektiv kan innebära ett synliggörande 

av medborgares förflyttning från en förtryckt position till att erkännas som en stark aktör att 

styra och påverka sitt liv (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:25,131).    

 

Empowermentperspektivet kan belysa om det finns en betoning på människosynen som 

kapabel och viljestark samt om medborgaren ses som en individ med lika rättigheter och 

värde (Askheim och Starrin, 2012:81,82). Med stöd av empowerment kan strategier lyftas 

fram som medför att medborgare ges förtroende till sin handlingskraft och sin kompetens. Det 

menar Freire bör vara utgångspunkten i välfärds- och samhällssystem som är aktuella i 

mobiliseringsprocesser för utsatta medborgare, som till exempel vid genomförande av 

integrationssatsningar (Freire, 1975:18,165). Utgångspunkten för studier av integrationsarbete 

kan ses utifrån vilka ingångar eller framställda insatser som erbjuds medborgarna samt hur ett 

empowermentarbete kan vara möjligt. Empowermentstrategier som kan vara värdefulla för 

medborgare kan utgöras av individuell eller kollektiv empowerment. Med detta perspektiv 

kan också samhällssystem och integrationssatsningar studeras för att se om medföljande 

insatser riktar sig till den enskilda individen eller till gruppen. Det kan synliggöra vilka 

varianter av empowerment som det öppnas upp för och vilka konsekvenser det kan medföra 

(Askheim och Starrin, 2012:25). Det kan vara konsumentmodellen där det inom ett system 

finns färdiga insatser där reella behov riskerar uteslutas. Det har beskrivits att samhällssystem 

och integrationssatsningar som oftast riktar sig till den enskilda ger möjlighet till att 

enskild empowerment kan nås, men med risk att utgöras av styrda insatser med avsaknad av 

den enskildes röst. Detta går att synliggöra med stöd av empowermentteorier. Det fråntar dock 

inte att insatsen kan leda till ett arbete eller förbättring men det riskerar att utelämna en nivå 

där demokratisk delaktighet, information och kunskapsflöde nås av medborgaren. Vilket 

beskriver den demokratiska modellen. som kan generera medborgarens frigörelse från ett 

underläge utifrån ett helhetsperspektiv (Askheim och Starrin, 2012:25).    

 

Ett empowermentperspektiv kan belysa om det framställs arbetssätt som riskerar befästa 

synen på medborgare som oförmögna och mindre vetande i att förstå vad som är den bästa 
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insatsen för individen själv. Detta synsätt riskerar öka marginaliseringen (Askheim och 

Starrin, 2012:80). Med stöd av social mobilisering – och ett empowermentperspektiv kan det 

också synliggöras om det ges möjlighet i arbetet med utsatta medborgargrupper att finna 

ingångar och öppningar till sociala och politiska arenor (Askheim och Starrin, 2012:76,78,).  

 

Med hjälp av teorierna kan det i studier av integrationsplanering synliggöras om det ges 

möjlighet till medborgares röst och handlingsutrymme i en rådande och till viss del 

begränsande samhällsstruktur. Det kan också synliggöra om medborgare framställs med en 

aktörsroll och likvärdig andra resursstarka medborgare, eller framställda som resurssvaga. 

Utifrån ett socialt mobiliseringsperspektiv ges möjlighet att studera de strukturella 

mekanismer som kan finnas underbyggt i det sociala arbetet. Det ges också möjlighet att 

studera det politiska uppdraget att nå skillnad och förändring både för samhället och 

medborgaren samt om det finns en maktordning som riskerar att bevara vissa gruppers 

underordnande (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:63).    

 

I analysen av underlagen till de båda integrationssatsningarna, ser vi båda begreppen och 

perspektiven, social mobilisering och empowerment som värdefulla verktyg för att studera de 

bilder som ges av medborgarna och synliggörande av hur framställningar av mål och insatser 

ger möjlighet till att stärka och förändra livssituationen för medborgare.    

 

5. Metod   

I vår studie har vi använt oss av kvalitativ textanalys som metod när vi granskat och jämfört 

underlagen till Storstadssatsningen och Nya reformprogrammet för minskad segregation. Vi 

kommer i följande stycke beskriva val av metod och varför vi valt den här metoden, vårt 

material med urval och avgränsningar, hur vi gått tillväga och analysmetod, trovärdighet samt 

etiska överväganden.  

   

5.1 Val av metod  

I denna studie har vi valt att göra en kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys är en metod 

som passar när olika texter, exempelvis dagstidningar eller formella handlingar, ska 

undersökas (Widén, 2015:176). Denna metod är också bra att använda när just samhälleliga 

frågor, strukturer och fenomen ska studeras (Widén, 2015:177). Då vi undersöker statliga 

texter som bland annat beskriver riktade insatser för utsatta områden samt vilken delaktighet 
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som ges till medborgaren, passar därför textanalys vår studie (Widén, 2015:181). En vidare 

motivering till varför vi valde just textanalys och till exempel inte diskursanalys är för att i 

diskursanalysen eftersöks bland annat de sanningar som skapas om vad som är normalt och då 

också onormalt i texter (Bolander och Fejes, 2015:90). I vår studie vill vi se hur 

framställningen av medborgaren och utsatta områden beskrivs i statliga texter och våra 

resultat ska inte ses som sanningar i den bemärkelsen. Vårt resultat ska istället visa bilder av 

framställningen av medborgare och utsatta områden. Skulle vi istället ha valt att använda 

intervjuer som metod hade vi fått fördjupade beskrivningar av enstaka respondenters 

uppfattningar (Sohlberg och Sohlberg, 2014:150), vilket vi inte heller är intresserade av i just 

den här studien. Vår uppfattning är att textanalys är den metod som bäst kan ta sig an vårt 

empiriska material och besvara våra frågeställningar.          

 

I textanalysarbetet kommer vi att jämföra de två underlagen för att se vilka likheter och/eller 

skillnader som framträder (Fejes och Thornberg, 2015:35). Då vi vill jämföra dessa satsningar 

och göra det mer på djupet så är kvalitativ analys att föredra framför kvantitativ analys som 

mer lägger fokus på siffror istället för ord (Lindgren, 2014:30). Det finns dock en form av 

kvantitativ textanalys där forskaren sammanställer ett visst ords frekvens i en text 

(Sohlberg och Sohlberg, 2014:112). Denna typ av kvantitativa textanalysmetod kan dock inte 

heller besvara våra frågeställningar vilket gör att den inte är aktuell för vår studie.    

 

När kvalitativ textanalys används kommer man in på hermeneutiken som innebär att man 

läser, förstår det man läser och att man skapar mening i texten med olika utgångspunkter 

(Widén, 2015:178). Dessa olika utgångspunkter brukar benämnas som de tre analytiska 

dimensionerna.   

 

Den första dimensionen lägger sitt fokus på att analysera upphovsmannen till texterna och 

försöker på detta sätt få svar på de innebörder författaren själv lagt i sitt verk. Den andra 

dimensionen lägger fokus på själva texten och analysen går då på djupet i den litterära, 

språkliga och innehållsmässiga betydelsen. Sist har vi den tredje dimensionen som lägger 

fokus på vilken innebörd texten får i förhållande till samhället, till sammanhang utanför texten 

i sig själv (Widén, 2015:178). Dessa tre dimensioner går inte helt att särskilja, vi har dock valt 

att använda oss av den tredje dimensionen då vi avser att titta på hur de statliga underlagen 

definierar medborgaren och delaktighet och hur samhällsnormer framställs (Widén, 

2015:180).  
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5.2 Material, urval och avgränsningar   

Det material som vi har valt att analysera är underlaget till två statliga satsningar, 

Storstadssatsningen samt Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation, vilka 

är utfärdade av de sittande regeringarna vid tidpunkterna för besluten. 

  

I Storstadssatsningen har vi använt oss av, Regeringens proposition 1997/98:165, Utveckling 

och rättvisa – en politik för storstaden på 2000 - talet. Denna proposition är 128 sidor lång 

men då den även innehåller bland annat bakgrund, information kring satsningen och generella 

insatser till hela landet, har vi valt att använda de delar som är mest relevanta för vår studie. 

Vi har därför använt oss av sidorna 71 till och med 121, där vi behandlade kapitel: 7. Lokala 

utvecklingsavtal för storstäderna, 8. Arbetslinjen i storstaden, 9. Goda uppväxtvillkor för 

barn och ungdom och en förstärkning av utbildningen i storstadsregionerna, 10. Förbättra 

boendemiljöerna och folkhälsoläget samt öka tryggheten i storstäderna, 11. En levande 

demokrati i storstäderna.    

 

Till Nya reformprogrammet har vi hämtat fyra olika underlag, Nya 

långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation 2016, Långsiktigt reformprogram för 

att stärka utsatta områden och motverka segregationen 2016, Satsningar inom 

utbildningsområdet 2016 och Inrättande av en delegation mot segregation 2017. Här uppgår 

antalet sidor till 27 totalt för de fyra underlagen. Det blev nödvändigt att ta alla fyra då det 

inte sammanställts ett enhetligt underlag för denna nya satsning på samma vis som för 

Storstadssatsningen. Dessa fyra underlag var också de som fanns tillgängliga vid tidpunkten 

då vi sökte material.    

 

De underlag vi har använt oss av skiljer sig åt vilket vi från början upplevde en aning 

problematiskt, utifrån frågan, om de kunde tolkas likvärdigt. Storstadssatsningens underlag är 

mer detaljerat beskrivet i upplägg och planering i motsats till underlaget till Nya 

långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation, där det var informationsfattigt. Vi 

kom dock fram till att antalet sidor inte var det mest relevanta för att de ska räknas som 

likvärdiga. Underlagen är likvärdiga till den grad att de är framtagna lika lång tid innan 

satsningarna ska inledas, att de haft samma möjlighet att presentera framställningen av 

insatser och mål samt att avsändaren är densamma för båda, det vill säga Regeringen. Vilket 

vi anser talar för likvärdiga förutsättningar inför analysen.    
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Valet av detta empiriska material bottnar i hur ämnet till vår studie uppkom. Då vi under en 

föreläsning fått beskrivet hur Storstadssatsningen genomförts men stött på svårigheter. Vi 

visste också att en ny större statlig integrationssatsning påbörjats och detta gjorde att vi ville 

jämföra de båda satsningarna. Därför sökte vi på Google Scholar och SöderScholar efter 

offentliga dokument som handlade om dessa statliga satsningar och använde oss av sökord 

som Storstadssatsningen, Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation, 

statliga insatser, segregation, reformer, integrationsarbete och delaktighet. Sökningen 

gjordes för att se hur mycket underlag som fanns tillgänglig, mycket för vi skulle kunna skapa 

en uppfattning om hur vi skulle kunna gå tillväga i vår studie. Vi fann en mängd olika 

dokument och då vi hittade propositionen för Storstadssatsningen utfärdat av regeringen 

upplevdes det som relevant material. De problem som sedan uppstod var att hitta ett likvärdigt 

underlag för det Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation. Efter samtal och 

mail med politiskt insatta personer framkom det att det inte finns något liknade underlag för 

det Nya reformprogrammet. De som finns är de fyra underlagen vi redovisat ovan.    

 

Vi har i vårt urval inte heller tagit med underlag gällande den nya satsningen om inte namnet, 

Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation, någonstans varit tydligt 

namngivet och har dessutom valt bort de dokument som inte har regeringen som avsändare. I 

vårt sökande efter lämpligt underlag stötte vi på en mängd artiklar och dessa valdes också 

därför bort. Vi har också valt bort att titta på underlag till de generella insatserna utan bara 

fokuserat på de riktade insatserna. Då vårt material innehöll väldigt många 

områdesbeskrivningar som varit aktuella för riktade satsningar har endast vissa områden i vårt 

material lyfts fram och flera delar har vi därför fått välja bort på grund av utrymmesskäl. De 

områden vi valt att lyfta fram har vi valt för att de i underlagen upplevdes som extra 

viktiga.     

 

5.3 Tillvägagångssätt och analysmetod   

När vi inledningsvis skulle börja bearbeta vårt material valde vi, utifrån den tredje analytiska 

dimensionen, att ställa frågor till materialet. Det vi var ute efter var att få svar på förhållandet 

mellan texterna och relationen till "de större samhälleliga sammanhangen" 

(Widén, 2015:184). De frågor vi valde att ställa vårt material var:   

 

• Vilka insatser förordas?   
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• Vilka möjligheter och mål går att se?   

• Hur ser man på medborgaren?   

• Hur definieras medbestämmande/delaktighet för medborgaren?   

• Finns det en frånvaro/avsaknad av empowerment, social mobilisering och 

medborgarperspektiv?    

 

Vi har under analysen till största delen haft ett genomgående empowerment- och 

delaktighetsperspektiv, vilket innebär att vi arbetat utifrån en så kallad deduktiv ansats. Med 

deduktiv ansats har vi förhållit oss till vårt material med en förutbestämd teori, det vill 

säga empowerment. Dock har vi i våra olika arbetsprocesser haft inslag av den induktiva 

ansatsen, som istället innebär att låta materialet styra (Lindgren, 2014:67). Detta gjorde vi i tre 

av frågorna ovan som vi använde som verktyg för att bearbeta vårt material. De frågor som vi 

använde induktiv ansats för var: vilka insatser förordas, vilka möjligheter och mål går att se 

och hur ser man på människan? Där valde vi att vara så öppna som möjligt och låta materialet 

säga sitt. De återstående två frågorna ovan: hur definieras medbestämmande/delaktighet för 

medborgaren och finns det en frånvaro/avsaknad av empowerment, social mobilisering och 

medborgarperspektiv. Dessa frågor är mer teoristyrda och det blev därför självklart att ha 

med empowerment och delaktighet på dessa.   

 

Genom att gå igenom allt material i omgångar, fråga för fråga, fick vi en hög 

innehållskännedom, och kunde också koda texten för att det skulle bli mer hanterbart 

(Lindgren, 2014:37). Efter denna kodning kunde vi dela in dessa i teman/kategorier och efter 

ytterligare ett steg reducerades dessa ner till tre teman. Dessa tre teman, som efter summering 

kändes mest betydelsefulla, valde vi till sist att behålla och de har vi placerat under resultat 

och analys (Lindgren, 2014:40–41). Det landade i tre rubrikerna vilka lyder: Synen på 

medborgaren – Resursstark eller resurssvag?, Mål och insatser - Jämställd eller 

underställd? och Inflytande och delaktighet - "Med eller För"?     

 

 5.4 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet   

Då detta är en kvalitativ samhällsvetenskaplig studie talas det inte om validitet och reliabilitet 

på det sätt som när det kommer till kvantitativa naturvetenskapliga studier. Det har dock 

gjorts försök att föra in dessa begrepp inom det kvalitativa men utan att lyckas 

(Lindgren, 2014:82). Att försöken inte har lyckats beror inte på att begreppen skulle vara 

oväsentliga eller irrelevanta utan snarare att det blir svårigheter att översätta dessa begrepp till 
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mätbara kvalitativa variabler. Inom kvantitativa studier är begreppen validitet som innebär att 

man mäter det som är avsett att mätas och reliabilitet som står för pålitligheten i mätningen 

(Sohlberg och Sohlberg, 2013:88,133). Det är alltså här det uppstår svårigheter. Inom den 

kvalitativa forskningen talas det istället om trovärdighet och tillförlitlighet som bättre fungerar 

med det material som ska undersökas och bedömas. Trovärdighet och tillförlitlighet handlar 

om att se till att studien man gör genomgår en form av kvalitetssäkring. Det kan exempelvis 

vara att man arbetar konsekvent och ordentligt i sin begreppsanvändning eller att man har 

tillräckligt med data (Lincoln och Guba, 1985 se Lindgren, 2014:83,85).    

 

Vi har, trots att våra material varit olika varandra i sin utformning, försökt att behandla dem 

utifrån samma utgångspunkt vilket vi har redovisat. Vi anser också att vi använt oss av 

tillräcklig mängd data för att få fram de resultat vi har fått och vi har vidare gått igenom vår 

empiri i flera omgångar där varje genomgång minimerat felaktigheter. Detta anser vi öka 

trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie.      

 

När begreppet transparens nämns i forskningssammanhang så innebär det en slags 

genomskinlighet och en öppenhet där forskaren på ett tydligt sett vägleder läsaren genom 

arbetets förlopp (Sohlberg och Sohlberg, 2013:20). Forskaren ska beskriva hur denne har 

ställt sig till den tidigare forskningen och vilka metoder som använts. På så vis kan läsaren på 

ett kritiskt sätt följa forskarens arbete i allt från tolkningar till de resonemang som förs. Det 

måste också vara tydligt huruvida det är forskarens egna ord och tankar läsaren följer eller om 

det är den tidigare forskningen. Viktigt är att hela denna procedur kring forskningen ska vara 

präglat av denna öppenhet och transparens (Sohlberg och Sohlberg, 2013:20). Vi har därför 

strävat efter att uppnå trovärdighet och tillförlitlighet genom att försöka vara så tydliga vi kan. 

Vi har också arbetat på ett sätt för att nå tydlighet i beskrivningar av de skillnader och likheter 

som finns i jämförandet av vår empiri. Slutligen har vi också försökt vara tydliga och 

transparenta i analysprocessen.   

 

Vidare står generaliserbarhet för i vilken grad resultatet går att applicera på en större 

population än den som studerats. Inom kvalitativ forskning kan detta vara svårt att få fram då 

tillvägagångssättet ofta är intervjuer med få respondenter eller deltagande observationer i ett 

specifikt område. Det kan därför vara svårt att överföra sådana resultat till andra människor 

eller områden (Fejes och Thornberg, 2015:270). I denna studie framkommer det dock delar av 

innehåll som beskriver fenomen som varit relaterade till utsatta områden och medborgare. Det 
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är fenomen som är återkommande över tid och har synts i flera riktade satsningar. Vilket gör 

att det resultat vi kommit fram till är möjligt att generalisera till andra utsatta medborgare och 

områden.    

 

5.5 Etiska överväganden   

Samhället förväntar sig mer eller mindre att forskning bedrivs och att den berör väsentliga 

frågor. Detta kallas för forskningskravet och innebär vidare att de metoder som används ska 

förbättras och att de kunskaper som finns vidareutvecklas samt fördjupas 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). Det ställs höga krav på forskare idag både när det kommer till att 

hålla hög kvalité på arbetet men även att de står ska fria från yttre påverkan och manipulation 

(Vetenskapsrådet, 2011:12). Bland annat handlar dessa om att forskaren sanningsenligt ska 

framföra sin forskning, öppet granska och redovisa utgångspunkter, metoder och resultat och 

inte stjäla resultat från annan forskning. En annan viktig aspekt kring forskningsetiken är hur 

informanter få behandlas och det finns krav kring detta, det så kallade individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). Ingen får utsättas för förödmjukelse, kränkningar eller psykisk 

eller fysisk skada. I Vetenskapsrådet 2002 nämns det fyra huvudkrav som ska fungera som ett 

skydd för individer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6) och i Vetenskapsrådet 2011 talas det om fyra andra 

delar kring detta och dessa är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2011:66). Dessa krav kommer vi inte gå in på då de har betydelse vid 

exempelvis intervjuer som involverar individer.   

 

I denna studie har vi endast använt oss av offentliga handlingar, så ur det forskningsetiska 

perspektivet behöver vi inte tänka på de fyra kraven samt sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

eller konfidentialitet.   

 

6. Resultat och analys   
Vi kommer att redovisa resultat och analys efter en viss ordning under varje analysrubrik. 

Först kommer en kort sammanfattning av de resultat som framkommit. Därefter följer vald 

empiri kopplad till teori och forskning för att avslutas med en analyssammanfattning.   

Storstadssatsningen kommer under analys och resultat kodas till SSS och utdrag från denna 

kommer att refereras till Regeringen 1998. Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad 

segregation kodas till LRMS och de utdrag vi redovisar nedan kommer att refereras till, 

Regeringen 2016A, 2016B, 2016C eller 2017.   
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6.1 Synen på medborgaren – Resursstark eller resurssvag?   

I det empiriska materialet, i delar av underlagen till SSS och till LRMS, beskrivs och 

definieras de medborgare som ska nås av de riktade insatserna. De beskrivs utifrån sin 

situation och miljö med medföljande problembilder. Dessa problembilder beskrivs i sin tur 

utgöra grund för stödinsatser. När vi jämför SSS och LRMS gällande synen på medborgaren 

så framträder främst likheter men även en mindre del som utgör skillnader. De likheter som 

framkommer i synen på individen är hur medborgaren framställs i avsaknad av viktiga 

kompetenser och synonyma med problem, arbetslöshet, kunskapsbrister, ohälsa och som 

bidragstagare. De olikheter som visat sig är hur medborgaren framställs. I SSS underlag 

beskrivs det hur invandrare är en benämning på medborgaren som bör undvikas, trots detta så 

benämns medborgaren som invandrare ett flertal gånger, men de beskrivs även som boende, i 

områden som är utsatta och innehar problem som är kopplade till medborgaren. På det sättet 

riskerar medborgaren beskrivas som bärare av problembilder.   

   

Storstadskommittén identifierar ett antal stadsdelar som har de allra lägsta 

medelinkomsterna inom de tre storstadsregionerna. Detta mått samvarierar med i princip 

alla andra mått på social utsatthet, som låg förvärvsfrekvens och sysselsättningsgrad, högt 

socialbidragstagande, högt ohälsotal och lågt valdeltagande. (Regeringen, 1998:77)    

   

I stadsdelar som har en hög andel invandrare i befolkningen drivs projekt i syfte att 

förbereda invandrarna för arbetsmarknaden. (Regeringen, 1998:75)    

   

Ungdomar med otillräckliga kunskaper i svenska språket utgör en stor grupp arbetslösa, 

som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden/.../. (Regeringen, 1998:75)    

   

I underlagen till LRMS framträder likheter med SSS i synen på medborgaren samt skillnader i 

benämningen. I LRMS benämns medborgaren som utrikesfödd, en person med annan etnicitet 

och som nyanländ (Regeringen, 2016A:1,3).    

   

På flera håll i landet finns bostadsområden som i alltför hög grad präglas av dåliga 

levnadsvillkor och social problematik. (Regeringen, 2017:1)   

   

/…/ arbetslöshet, skolresultat, inkomst, bidragsberoende. (Regeringen, 2017:1)   
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Arbetsförmedlingen får i uppdrag att öka sysselsättningen bland utrikes födda 

kvinnor. (Regeringen, 2016A:4)   

   

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden har vi infört en anvisningslag 

som innebär att alla kommuner är skyldiga dela på ansvaret att ta emot 

nyanlända. (Regeringen, 2016A:3)   

  

Likheter framträder i båda underlagen gällande beskrivningar av områden som problemfyllda. 

Vissa områden beskrivs som utsatta, där medföljande problematik återges. Områdena 

framställs som synonymt och kopplade till de boende. Medborgare beskrivs som ekonomiskt 

utsatta, brottsbenägna, icke delaktiga, låga kunskapsresultat, står utan sysselsättning, risk för 

våldsbejakande extremism, trångbodda, otrygga och står utanför arbete och studier 

(Regeringen, 2016A; Regeringen, 2016C).    

   

Vi ser också en ökad segregation mellan olika områden i en och samma kommun när det 

gäller brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, 

samhällsservice och delaktighet. (Regeringen, 2016A:1)    

   

Ökat stöd till civilsamhällesorganisationers och kommuners verksamhet mot 

våldsbejakande extremism. (Regeringen, 2016A:5)    

   

I citaten ovan både från SSS och LRMS synliggörs beskrivningar av medborgare, dels utifrån 

etnicitet men även problembilder av de utsatta områdena som framställs synonyma med 

medborgarna. Genom att betona negationer och koppla dem till medborgare riskeras 

underläge att befästas. Det är något Kamali (2006:3,10) beskriver när utsatta medborgare 

sammankopplas med problembilder och ges särskiljande i benämning av etnicitetsskillnader. 

Sammantaget framställs medborgare som "de andra" i behov av förändring och i behov av att 

eftersträva normer som de resursstarka föreskriver.   

 

Detta synsätt kan utifrån ett empowermentperspektiv befästa ett underläge när medborgare 

beskrivs som mindre vetande och oförmögna att ta hand om sig. De blir sedda som ”offer” 

och kan därmed få svårt att ta emot det som ska vara till hjälp för dem (Weidenstedt, 2016:8). 

Istället behöver utsatta medborgare uppbyggnad av sin självkänsla då de under lång tid levt 

utan likvärdiga rättigheter och åtkomst av jämlika levnadsvillkor. Ur ett 

empowermentperspektiv är det i ett integrationsarbete av stor vikt att medborgare ska 
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erkännas som kapabla, handlingskraftiga och resursstarka (Askheim och Starrin, 2012:81,84). 

Framställningen av medborgare synonyma med problem i begynnelsen av en 

integrationssatsning kan relateras till det Bursell menar med postkoloniala verktyg. Där de 

som har en överordnad position förstärker positionen med en form av kulturell rasism 

(Bursell, 291–292) 

 

SSS återger beskrivningar av barn med orden "annan härkomst" och att de ofta upptas inom 

socialtjänstinsatser samt sällan deltar i barnomsorgen (Regeringen, 1998:94). Det ges också 

beskrivningar av de äldre ungdomarna som individer vilka inte skulle "fungera" i en 

gymnasieskola av traditionell karaktär (Regeringen, 1998:99). När det gäller beskrivningar av 

problemet att barn och unga innehar en kunskapsbrist så finns skillnader mellan de båda 

underlagen där SSS framställer barn och unga som problembärare, i motsats till LRMS där 

istället skolan framställs som problembärare med för låg kvalitet.   

  

Enligt storstadskommittén blir allt fler barn med utländsk bakgrund i de utsatta 

bostadsområdena föremål för socialtjänstens insatser. Storstadskommittén redovisar 

rapporter som visar att många barn i utsatta områden inte klarar testerna vid 

fyraårskontrollen och att försenad tal- och språkutveckling är ett vanligt problem. Barn i 

socialt utsatta områden står många gånger utanför 

barnomsorgen. (Regeringen, 1998:94)    

  

Många ungdomar i de utsatta storstadsområdena har svårt att fungera i den traditionella 

gymnasieskolan. (Regeringen, 1998:99)    

   

Skolverket i dialog med skolans huvudmän ger stöd för att höja kvaliteten i skolor med 

låga kunskapsresultat. (Regeringen, 2016A:4)   

   

Här synliggörs skillnader med att definiera problembilder i underlagen. Där det i underlagen i 

SSS framställer unga definierade som inte fungerande i traditionell gymnasieskola utifrån 

kunskapsbrist hos de unga. Barn framställs som problemtyngda och upptagna i socialtjänstens 

insatser, samt med försenad utveckling. I LRMS appliceras bristen av kunskapsresultat på 

skolans axlar, en skola med för låg kvalitet som inte möjliggör tillräckligt hög kunskapsnivå. 

När inte resultat uppnås finns det en skillnad i att definiera barn och unga som problembärare 

istället för att definiera ett system, i detta fall skolan, som otillräckligt. Vilket är avgörande för 

hur individer kan definierar sig själva, som ett problem eller utsatta för ett problem.   
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Ur ett empowermentperspektiv finns en fara med att inte ge tilltro till individens 

kunskapsmässiga förmåga. Freire (1975:165) påtalar att i välfärdssystem vilket involverar 

socialtjänst och skola så behövdes tilltro till medborgares kompetens och resurser och inte 

bara till de professionellas yrkeskunnande, vilket kan leda till att individen skuldbeläggs när 

insatser inte lyckats.    

 

I båda underlagen framträder utöver tidigare nämnda ett flertal andra framställningar av 

problem kopplade till medborgare, vilka är ökad psykisk ohälsa, arbetslöshet och unga som 

står utanför studier och arbete samt andra problem.    

  

Många människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem 

kan lätt hamna i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen eftersom problembilden 

inte renodlat faller inom någon viss myndighets ansvarsområde. (Regeringen, 1998:84)    

   

Sysselsättningen i de socialt utsatta områdena ligger långt lägre än riket i stort och 

utomeuropeiskt födda kvinnor är en särskilt svag grupp på arbetsmarknaden. Samtidigt 

ser vi att en fjärdedel av 20–25-åringarna står utanför både arbete och 

studier.  (Regeringen, 2016A:7)    

   

I dessa beskrivningar av medborgare, framträder brister i befintliga välfärdssystem och där 

medborgare kan förutsättas ha försökt med stöd av insatser nå in till arbetsmarknad, men där 

insatser inte gett det resultat som förväntats. När medborgare försöker nå en förbättring i sina 

liv utan resultat kan medföljande konsekvenser vara ohälsa.   

 

Innehållet i citaten ovan kan behövas förstås i ett tidsperspektiv bakåt, hur och vilka 

möjligheter har getts till dessa medborgare för att uppnå ett arbetsliv, avklarade studier och en 

god hälsa. Det beskrivs hur skolor i utsatta områden inte uppnår en eftersträvad likvärdig 

kvalitet som i andra områden och att barn inte har tillgång till förskola, där grunden för ingång 

till språk och social träning erbjuds. Vidare beskrivs att arbetsmarknadsinsatser inte har riktats 

till kvinnor, samt att de arbetsmarknadsinsatser som generellt erbjuds är i en individinriktad 

form styrd utifrån hur de professionella ser att ingång och förberedelse till hur arbetsliv skall 

genomföras (Regeringen, 1998:95). Det ges beskrivningar av medborgaren, förknippad med 
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sjukdom och problembilder, som inte når stöd eller ekonomi på grund av svårigheter för 

myndigheter att avgöra vilka som bär ansvar (Regeringen, 1998:84).   

 

Det här kan ses utifrån ett integrationsteoretiskt perspektiv där det ges framställningar av ett 

integrationsarbete som inte möjliggör utsatta medborgares jämlikhet med de medborgare som 

utgörs av majoritetssamhället och stigmatisering kan befästas. Detta riskerar mynna ut i en 

välfärdsutveckling som inte bottnar i demokratiska grundvalar (Hellgren, 2015:113–114). 

Beskrivningarna kan även kopplas till ett socialt mobiliseringsperspektiv där 

mobiliseringsprocessen förhindras utifrån systembrister. Det finns också en politisk och 

samhällelig maktordning som kan påverka medborgares handlingsutrymme, där de 

överordnade ser fördelar av att vissa grupper fortsätter befinna sig i en underlägesposition 

(Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:63).   

 

Beskrivningar av hinder i olika välfärdssystem kan kopplas till behovet av andra arbetssätt för 

att nå social mobilisering. Med nuvarande system och arbetssätt, synliggörs svårigheter för de 

professionella, att möjliggöra förändringar och förbättrade livsvillkor för medborgare 

(Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:45). Systembristen kan också relateras till ett 

individualiserat synsätt hos aktörer och myndigheter, där den generella välfärden och stöd i att 

nå insatser har minskat för utveckling till mindre samhällsansvar i välfärdssystemen 

(Stigendal, 2016:254).    

 

Det går att se i båda dessa underlag att medborgaren beskrivs som resurssvag snarare än 

resursstark. Medborgaren framställs som svag och bärare av de problem som är förknippade 

med utsatta områden.      

   

6.2 Mål och insatser - Jämställd eller underställd?   

Det är i båda underlagen framställda mål som har en avgörande betydelse för medborgares 

förflyttning från ett underläge till att vara en del av samhället och också ges möjlighet att nå 

medborgerliga rättigheter. I SSS betonas vikten av underifrånperspektiv och medborgares 

delaktighet i planering av mål och insatser, vilket i realiteten inte genomförts i större grad, i 

LRMS betonas någon gång vikten av folkets röst i framtagande av insatser.    

   

Ett av de viktigaste målen för storstadspolitiken är att höja sysselsättningsgraden i de 

utsatta bostadsområdena. (Regeringen, 1998:82)   
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/…/med deltagande i arbetslivet och med egen försörjning är detta avgörande för den 

fortsatta samhällsutvecklingen/…/. (Regeringen, 1998:83)   

   

Den viktigaste faktorn för att minska segregationen och klyftor är att människor har ett 

jobb att gå till och en egen försörjning. (Regeringen, 2016A:7)   

   

I beskrivningar av målen i de båda underlagen lyfts motverkande av arbetslösheten som en 

avgörande faktor för att bryta segregationen. Målet att medborgare ska nå inträde på 

arbetsmarknaden och nå sysselsättning framställs i båda underlagen vilket också sätts i 

relation till att minska det ekonomiska biståndet. Insatser som förespråkas är 

arbetsmarknadsåtgärder i Arbetsförmedlingens regi.   

   

Aktiveringsprogrammen skall vara individuellt anpassat och innehålla olika typer av 

kompetensutveckling. (Regeringen, 1998:85)   

   

Personer bör innan de erbjuds ett individuellt utvecklingsprogram ha prövats mot den 

reguljära arbetsmarknaden genom kraftfulla förmedlingsinsatser. Personerna bör vidare 

vara motiverade att deltaga i programmet/.../. (Regeringen, 1998:87)    

   

Dessutom ställs krav på att godta en förändrad lön, flytta eller pendla till arbetet, omskola 

sig eller delta i praktikåtgärder. Under denna tid i arbetsmarknadspolitisk åtgärd erhåller 

den enskilde ersättning motsvarande 

arbetslöshetsersättning s.k utbildningsbidrag. (Regeringen, 1998:89)    

   

/….../ett nytt systematiskt arbetssätt i etableringsuppdraget för att öka andelen personer 

som kommer ut i studier eller arbete/…/. (Regeringen, 2016A:4)    

   

Målen beskriver insatser som till största del utformas med en paternalistisk översyn. Insatser 

som präglas av opersonliga systematiska arbetssätt och medföljande krav och 

kontrollåtgärder.  Den paternalistiska översynen kan bottna i misstänkliggörande av de som 

ska integreras, vilket Westin menar kan komma utifrån en integrationsteoretisk strävan att 

omvandla medborgaren till social homogenitet, och nå ideal format av majoritetssamhället 

(Westin, 2015:66–69) 
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Ur ett socialt mobiliseringsperspektiv behöver medborgare istället vara en samverkande aktör 

med samhällets system, för att dessa, ska se och förstå medborgares behov. Det är nödvändigt 

med maktförförflyttning över till medborgaren för att nå mobilisering (Denvall, Heule och 

Kristiansen, 2016:25,27,35). Det framställs inte något förtroende för medborgarens befintliga 

resurser. När målet är att nå delaktighet, vilket har betonats i underlagen, så framträder brister 

på strategier för hur delaktigheten ska genomföras i planering av insatser. Det kan också 

kopplas till en ovilja att fördela makten, vilket i den nuvarande ordning innehas av de som 

utformar insatserna (SOU, 2005:111).   

 

När samhälls- och myndighetssystem förminskar handlingsutrymmet, och inte lyfter fram 

medborgaren som en kompetent person, så är det svårt att möjliggöra mobilisering från 

arbetslös till självförsörjning. Ur ett empowermentperspektiv behöver medborgaren ges rollen 

som aktör, och ses som en fullvärdig medborgare med vetskap om sina egna behov och 

kompetenser (Askheim och Starrin, 2012:80–81).   

 

För att nå reell, delaktighet och möjlighet att vara medstyrande av sitt liv ur både 

ett empowerment- och socialt mobiliseringsperspektiv synliggörs behovet av nya arbetssätt. 

Där arbete genomförs för att medborgare ska nå både social och politisk integration. Det kan 

nås med kollektiv kraft, där grupper av medborgare tillsammans kan synliggöra de hinder som 

begränsar deras medinflytande över sina liv (Regeringskansliet, 2004:3,9,12). Detta synsätt 

kan också kopplas till Freire (1975:165) som beskriver hur viktig tilltron är till att medborgare 

som ska möta insatser är kompetenta och handlingskraftiga och att inte endast de 

yrkeskunniga ges detta förtroende.    

 

Andra övergripande mål som framställs är att höja kunskapsnivån hos barn, unga och vuxna. 

När det kommer till utbildning och mål finns en skillnad i underlagen där det i underlaget till 

SSS beskrivs insatser som ska ge alternativ utbildning för de unga som har svårt att uppnå 

kunskapsresultat. I underlaget till LRMS så beskrivs istället insatser som ska förbättra skolors 

kvalitet, och därmed ge en undervisning som ger alla unga möjligheter att nå 

kunskapskraven.   

   

Många ungdomar i de utsatta områdena har svårt att fungera i den traditionella 

gymnasieskolan. En utbildningsform som lärlingsutbildningen med kombination av teori 
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och arbetsförlagd praktik kan vara ett bra alternativ för dessa 

ungdomar. (Regeringen, 1998:99)   

   

Skolverket i dialog med skolans huvudmän ger stöd för att höja kvaliteten i skolor med 

låga kunskapsresultat. (Regeringen, 2016A:4)    

   

Citatet ovan från LRMS framställer skolan som ansvarig aktör att höja sin kvalitet. Vilket kan 

förutsättas ge bättre förutsättningar att unga ges bättre stöd och kvalitet i undervisningen och 

kan nå godkända betyg. Det är en tydlig skillnad mot SSS som förespråkar insatser som utgör 

alternativ till traditionella gymnasieprogram. Det som är viktigt att belysa här är att de unga 

inte ges en chans att göra ett val utifrån dem själva vilken insats, i detta fall gymnasieprogram 

de vill genomgå. Där de olika gymnasieprogrammen ger olika förutsättningar för framtida 

yrkesval.    

 

Utifrån ett empowermentperspektiv motverkar detta synsätt och val av insatser att medborgare 

kan uppleva sig vara delaktiga och kunna styra sina liv och livsmål. Att beskriva och planera 

insatser utifrån en grund att medborgare saknar kompetens och förmåga kan relatera till 

Freires syn på empowerment som betonar betydelsen av att medborgare ges möjlighet till 

kunskap för att kunna vara handlingskraftiga och inte placeras i en konstruktion som försätter 

medborgaren i ett underläge (Freire, 1975:18). Även Kamali beskriver risker med att 

medborgaren placeras i ett system i detta fall en alternativ utbildning utifrån beskrivning av 

medborgarens avsaknad av kompetens (Kamali, 2006:10).   

 

Andra framträdande mål är kopplade till demokratin där det i SSS görs beskrivningar av 

folkbildningsrörelser. Deras verksamhet och insatser lyfts fram som viktig för 

integrationsprocesser och för att öka individers likvärdiga och jämlika villkor. Insatserna 

beskrivs vara kopplade till utbildning och språkutveckling. Det lyfts också fram insatser inom 

kultur och idrott vilket är områden som kan bidra till stärkande av demokratiska 

förutsättningar.   

   

Folkhögskolor kan erbjuda rika möjligheter för invandrade och svenskar att träffas och 

arbeta tillsammans i konkreta utbildningssituationer. (Regeringen, 1998:103)   
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Tillgång till en utvecklande och spännande kultur- och fritidsverksamhet är av största vikt 

för barns och ungdomars utveckling. Det handlar om glädjen i att få uttrycka sig själv, att 

finna sin identitet i samspel med andra och om att få vara med och ta ansvar i ett 

demokratiskt sammanhang. (Regeringen, 1998:104)   

  

I LRMS beskrivs demokratirelaterade mål med att samhället har ökat polarisering mellan 

grupper och medfört misstroende sinsemellan. De verksamheter som beskrivs kunna planera 

insatser för demokratihöjande resultat är civilsamhället. De insatser som framställs är 

relaterade till våldsbejakande extremism och idrottsbefrämjande insatser.   

   

För att slå vakt om demokratin och det öppna samhället behöver möten mellan människor 

med olika förutsättningar och uppfattningar öka. (Regeringen, 2016A:6)   

   

Arbete mot våldsbejakande extremism, ökat stöd till civilsamhällesorganisationers och 

kommuners verksamhet mot våldsbejakande extremism. (Regeringen, 2016A:1)   

   

Idrotts och ungdomsledare i socialt utsatta områden, för att skapa varaktighet och 

självförsörjning av ledare kommer de boende att erbjudas utbildning/.../. 

(Regeringen, 2016A:5)   

  

Delaktigheten och underifrånperspektivet beskrivs som en avgörande grund för ett utvecklat 

demokratiskt samhälle. Det beskrivs mål som ska möjliggöra det demokratiska deltagandet 

hos utsatta grupper. För att möjliggöra insatser som kan öka demokratiskt deltagande behöver 

viljan hos tjänstemän och politiker finnas. Det behöver också finnas strategier för hur dels 

delaktigheten ska genomföras men också idéer om vad insatser ska innehålla för att nå reell 

demokratisk delaktighet. Nya idéer beskrivs vara svåra att genomföra då det beskrivs finnas 

en tröghet i systemen och invanda strukturer som inte lätt förändra, det beskrivs också hur det 

saknas vilja och strategier. Det framställda underifrånperspektivet skulle möjliggöra 

medborgares delaktighet i målbeskrivningar och planering, vilket skulle innebära medverkan i 

demokratiska processer (SOU, 2005:49,209).    

 

De insatser som beskrivs i underlagen är i SSS mer omfångsrika och kan innebära 

demokratiprocesser som ger kunskaper och möten mellan grupper som inte annars skulle ha 

skett, medan det i LRMS beskrivs ett behov av att öka möten mellan grupper av medborgare 

som det idag finns en ökad polarisering emellan. De demokratirelaterade insatser som 
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framställs har till syfte att ingjuta demokratiska värderingar i arbetet mot våldsbejakande 

extremism men även möjlighet till att utbilda sig till idrottsledare.   

 

En skillnad mellan SSS och LRMS är arbetet mot våldsbejakande extremism. Ett 

insatsarbete som framställs i LRMS och kan kopplas till omvärldsfaktorer. En 

förändrad världsbild och medförda potentiella terrorhot som påbörjades efter attacken 11 

september, 2001, har medfört att nya typer av insatser blivit aktuella. Det är en global 

förändring där medborgare riskerar att fångas in i rörelser som bygger på extrema ideologier 

och rädslor. När SSS genomfördes var det inte samma läge i världen och därför fanns inte 

framställningar av denna typ av insatser. Ur ett integrationsperspektiv kan den här 

utvecklingen riskera uppstå när medborgares utanförskap ökar till följd av ett vi- och dom 

tänkande och stigmatiseringen blir övermäktigt (Hellgren, 2015:113–114). 

 

Ur ett empowermentperspektiv behöver demokratiska processer handla om medborgares 

sociala och politiska integration för att kunna nå reell påverkanskraft. Där en social 

integration handlar om att medborgaren upplever en delaktighet och medinflytande i 

samhällsutvecklingen. Nya kollektiva arbetssätt kan behövas för att frammana ingångskanaler 

för den kunskap, kompetens och vilja som finns. (Regeringskansliet, 2004: 3,9,12).   

 

Det har framställts demokratimål med begränsad tillgång till reellt demokratiskt deltagande 

och detta kan relateras till oviljan att fördela den maktposition som de tjänstemän och 

politiker sitter på. I ett empowermentarbete som på riktigt skall nå social mobilisering så 

krävs det en fördelning av makt (Edström och Plisch, 2005:9).   

 

Genom de mål och insatser som beskrivs i denna del så framställs medborgaren som 

underställd. Det synliggörs mycket få möjligheter till att ge medborgaren en jämställd position 

i sin egen livsutveckling.   

 

6.3 Inflytande och delaktighet - "Med eller för"?    
När underlagen för de båda satsningarna jämförs så blir det tydligt att i SSS ligger det ett stort 

fokus på att medborgarna ska vara delaktiga och ha ett inflytande i de satsningar som 

genomfördes, medan detta i LRMS knapphändigt beskrivs. I LRMS är beskrivningar av 

diverse insatser väldigt kortfattade utan någon förankring i hur dessa ska genomföras samt en 

avsaknad av delaktighetsperspektivet. Det går vidare att se att SSS tar upp delaktighet inom 
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en mängd olika områden som exempelvis inom Kultur- och fritid, folkbildning och boendes 

medverkan i stort. Detta fanns inte att hitta i LRMS.     

 

I SSS ser vi ett stort fokus på medborgarnas delaktighet och inflytande. Det beskrivs 

återkommande att insatser ska ske i samråd med de boende, att projekt ska byggas på de 

boendes delaktighet (Regeringen, 1998:76).    

   

De boendes aktiva medverkan spelar en avgörande roll i ett områdesbaserat 

utvecklingsarbete om detta ska kunna ske långsiktigt, uthålligt och med tillräcklig 

kontinuitet. (Regeringen, 1998:72)    

   

Citatet ovan speglar vikten av medborgarens delaktighet. Men det finns en risk att om 

utvecklingsarbetet inte når målet så läggs ansvaret över på individerna, vilket Freire också 

menade blir en negativ konsekvens för individen (Freire, 1975:165).   

 

I underlagen för LRMS talas det inte direkt om delaktighet och inflytande för medborgaren. I 

ett av underlagen talas det om en delegation som ska tillsättas som ska samverka med olika 

instanser såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle (Regeringen, 2016A:1). Här har vi 

tolkat civilsamhälle som en möjlighet för medborgares delaktighet. Det talas om ett stöd till 

civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar men fokus verkar här ligga som ett 

ökat stöd i civilsamhällesorganisationers och kommuners arbete mot "våldsbejakande 

extremism" (Regeringen, 2016A:5) vilket inte riktigt ger den bild av delaktighet och 

inflytande som eftersöks i denna studie. Dock fanns delaktigheten nämnd på ett ställe i 

underlagen.   

   

Vi kommer att utforma förslagen i samråd med kommuner, medborgare, lokalpolitiker, 

lärare, poliser och myndighetspersonal som bor och verkar i dessa 

områden. (Regeringen, 2016B:3)   

   

Citatet ovan är som sagt det enda i underlagen kring LRMS som direkt uttalat en önskan om 

samråd och delaktighet med medborgare. Även om intentionen att delaktighet är av vikt så är 

avsaknaden av direktiv och instruktioner för att genomföra detta stor.       
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Då individers behov och förutsättningar varierar togs i SSS ett utvecklingsprogram fram för 

att på så sätt anpassa insatserna (Regeringen, 1998:88). Detta program sattes in till individer 

som riskerade att inte kunna försörja sig och målet var att på detta vis istället öka individens 

anställningsbarhet.   

      

Det individuella utvecklingsprogrammet bör utformas i en dialog med den enskilde och 

präglas av en grundläggande ömsesidighet, där även den enskilde gör ett åtagande och har 

ett ansvar. (Regeringen, 1998:88)   

   

Här framkommer det som Freire menar med att ha dialog med människan och inte för 

(Freire, 1975:18). Intentionen är alltså att ha en dialog för att öka både inflytande och känslan 

av delaktighet. Dock följs detta av att den enskilde har "ett åtagande" och "ansvar" vilket 

pekar mot det individualiserade synsätt som sätter den enskildes utveckling i centrum vilket 

inte fungerade så bra i forskningen kring empowermentarbetet i Sverige 

(Sjöberg, Rambaree och Jojo, 2015:370–371). Ur ett empowermentperspektiv är tanken att 

öka människors självförtroende samt uppmuntra till egen vilja och motivation för att de ska 

lyckas förändra sin situation men i det här exemplet med kravåtgärder finns en risk att istället 

förminska individen (Askheim och Starrin, 2012:19–20). Detta menar även Weidenstedt 

(2016:8) kan medföra negativa känslor hos de som ska ta emot hjälpen.   

 

Inom utbildning i SSS finns endast enstaka delar som innehåller möjlighet till delaktighet. Det 

kan bero på att skola och utbildning har en fast grund som är svår att ändra på grund av de 

mål som måste uppfyllas. Dock nämns bidrag som ska uppmuntra till föräldrainflytande vilket 

sägs vara en viktig del i att deras barn ska klara sin skolgång (Regeringen, 1998:98). Även 

vikten av att kunna det svenska språket lyfts som en stor del till att öka möjligheter till 

inflytande och delaktighet (Regeringen, 1998:96). Återigen går detta att koppla till Freires syn 

på att kunskap och lärande kan ge utsatta individer verktyg att ta sig ur sin situation 

(Freire, 1975:18).    

 

I SSS och inom folkbildningen beskrivs det att folkbildningsarbetet för utsatta grupper är en 

viktig faktor för att skapa delaktighet i samhället för medborgare (Regeringen, 1998:103).    
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Även i samverkan med organisationer som har bildats av invandrare eller på etnisk grund 

kan folkbildningen bidra med att skapa nya vägar för människor från olika kulturer att 

mötas i ett gemensamt samhällsarbete. (Regeringen, 1998:104)   

   

Här går att se att folkbildning skapar en delaktighet och gemenskap för människor. Detta kan 

leda till en kollektiv kraft som går att koppla till empowermentarbete. Så kan större mål 

uppnås, gruppen får en starkare känsla av delaktighet och fler får på så sätt en ökad 

meningsfullhet (Askheim och Starrin, 2012:12; Turunen, 2000:71).   

 

Något som nämns som insats i LRMS är "Kultur och delaktighet i områden med lågt 

valdeltagande och socioekonomiska utmaningar" (Regeringen, 2016A:3). Vad det rent 

praktiskt betyder och vilka insatser som ska genomföras för att förändra detta finns inte att 

utläsa. I bakgrunden till detta underlag beskrivs dock vikten av de ideella organisationer som 

genom sin existens sammansvetsar människor och på ett sätt skapar möjlighet till demokrati 

(Regeringen, 2016A:8). I den här framställningen kan det finnas en möjlighet att det syftas på 

insatser som är riktade till de ideella organisationerna. Det kan vidare antas då det även nämns 

att det ska avsättas mer medel till ideella föreningar för att öka stödet till läxhjälp 

(Regeringen, 2016C:5).    

 

Genom de ideella organisationerna och föreningarna ges medborgarna möjlighet att gå 

samman, få kunskap och skapa kraft till förändring. Här går det att koppla till att människor 

med ökad kunskap på så sätt kan förändra de ojämlika förhållanden som går att se i samhället 

(Edström och Plisch, 2005:12). Deltagandet i föreningslivet ökar också möjligheterna till att 

påverka samhällsutvecklingen vilket skulle kunna innebära att fler går och röstar i de utsatta 

områdena (Regeringskansliet, 2004:3,9).    

 

I SSS och inom idrottsverksamheterna talas det om att för barn och ungas utveckling och 

uppväxtvillkor behövs "spännande kultur- och fritidsverksamhet" (Regeringen, 1998:104). 

Detta för att de ska stimuleras till att bli ansvarstagande och kreativa människor. Utvecklande 

aktiviteter ska hjälpa dem att hitta "sin identitet i samspel med andra" och att få vara med och 

ansvara i ett "demokratiskt sammanhang". Det talas vidare i SSS om att delaktigheten och 

demokratin ska öka i utsatta bostadsområden (Regeringen, 1998:114). En demokratikommitté 

tillsattes och deras arbete ska utgå ifrån "varje medborgares rätt till full delaktighet i 

samhället" (Regeringen, 1998:116). Det nämns vidare att det finns ett stort intresse från 
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medborgarna att få ett större inflytande över delarna i de kommunala verksamheter som 

påverkar dem (Regeringen, 1998:118).   

 

Här ovan går det att utläsa att det finns en intention att medborgarna ska ges delaktighet och 

att det är en viktig del för att både förändra sina egna livsvillkor men också få en känsla av att 

vara med och påverka demokratiska processer (Stigendal, 2016:254). Det visar också på en 

vilja från medborgarna att de vill ha tillträde till de kommunala verksamheterna, att de kan ha 

fått den delaktighet som innebär att de inte längre står utanför. Barnen och unga får också i ett 

tidigt skede verktyg att bygga upp kunskaper om samhället som de senare kommer ha nytta av 

för att eventuellt förändra sin livssituation (Freire, 1975:18).    

 

När det i SSS talas om folkrörelsen så är det olika åsikter som kommer fram 

(Regeringen, 1998:120). Dels menar ena sidan att de inte når ut till medborgarna längre och 

att arbetssätten är förlegade medan den andra sidan ser nya former av mobilisering av folket 

såsom nätverk och olika tillfälliga aktionsgrupper.   

   

En förutsättning för att människor skall engagera sig i och driva viktiga frågor i 

organiserad form är dock att de själva har tagit initiativen och själva driver frågorna. En 

sådan delaktighet utifrån egna idéer och resurser kan vara den mobiliserande kraft, som 

vänder människors tillvaro från anonym maktlöshet till aktivt 

engagemang. (Regeringen, 1998:120)    

  

Här ovan ser vi ett tydligt exempel på det Freire (1975:18) menar när han talar om verktyg 

som ska verka för att utsatta människor ska kunna och ha orken att handla och ta sig ur sin 

situation. Genom folkrörelser, kanske i form av föreningar, hittar människor andra i samma 

situation, med liknande intressen och mål vilket ger dem kraft att agera. De ges en chans till 

social mobilisering (Denvall, Heule och Kristiansen, 2016:26–27).   

 

Det har i tidigare forskning visat sig att det krävs att staten är ytterst tydlig med hur inflytande 

och delaktighet definieras och hur insatserna ska utföras (SOU. 2005:182). Bristen av 

tydlighet kan leda till att medborgarna inte nås av den delaktighet som var menat från början 

och att tjänstemän istället går in och tar beslut som egentligen var menade för medborgaren att 

ta (SOU, 2005:111, 211). På så vis fallerar idéen om delaktighet. I LRMS kommer det därför 

en känsla av att insatserna är "för" de utsatta och inte "med" dem. SSS har istället väldigt 
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detaljerade beskrivningar av insatser och även en tydlighet i intentionen att medborgarna ska 

vara delaktiga och ha inflytande. Det gör att SSS mer verkar sätta in insatser "med" och inte 

"för" de utsatta individerna. Dessa skillnader är något som syns genomgående i de båda 

underlagen.    

  

7. Sammanfattande diskussion   
I denna studie har vi undersökt skillnader och likheter mellan underlagen till 

Storstadssatsningen och Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation. Vi har 

fokuserat på hur medborgaren som ska integreras har beskrivits, hur mål och insatser 

framställts och hur delaktighetsperspektivet har betonats. Utgångspunkten för vår analys har 

varit hur och på vilket sätt texten i underlagen framställer möjlighet till social mobilisering 

och empowermentarbete samt undersökta utifrån ett integrationsteoretiskt perspektiv  

 

När underlagen nu är genomlysta och genomarbetade synliggörs framställningar och bilder av 

medborgare, insatser och på vilket sätt samt i vilken grad delaktighet beskrivits. Det har 

framkommit både skillnader och likheter. Vi har nått svar på våra frågeställningar, hur 

framställs medborgaren, mål och insatser samt hur delaktighet och möjlighet till 

empowerment och social mobilisering framställts. Vi kommer nedan lyfta fram de mest 

framträdande resultaten i vår studie.   

 

I de båda underlagen framställs medborgaren som problembärare gällande bidragsberoende, 

arbetslöshet, bärare av ohälsa och med kompetens- och kunskapsbrister. Skillnader som 

framträder är att i Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation ges dessa 

definitioner främst till vuxna medborgare och de unga framställs istället som kompetenta 

aktörer. När mål och insatser har undersökts har det i båda underlagen framställts 

övergripande mål relaterat till utbildning- och arbetsmarknadsområdet. De insatser som har 

beskrivits bottnar i färdiga system, utformade i myndighetsregi, med en tydlig över- och 

underordningsmodell. Det har visserligen i Storstadssatsningens beskrivning givits en 

möjlighet till dialog med medborgaren i arbetsmarknadsinsatsen, den är dock kopplad till 

motkrav som fråntar medborgaren att vara medbestämmande i utformandet av vägen till ett 

arbetsliv.   
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När det gäller insatser inom skola och utbildning för att öka kunskapsresultaten så är det ur ett 

mobiliseringsperspektiv värdefullt att det ges en kvalitet likvärdig de skolor som finns i de 

områden som inte beskrivs som utsatta. Det är ett framställt mål i Nya långsiktiga 

reformprogrammet för minskad segregation, i motsats till Storstadssatsningen där det beskrivs 

insatser till unga som riskerar att förminska chanser till likvärdig skolgång för alla. Utifrån ett 

mobiliseringsperspektiv reduceras ungas chans till likvärdig utgångspunkt gällande 

utbildning, framtida yrkesliv och försörjning.   

 

Demokratimål har framställts i underlagen, med tonvikt på att medborgare ska nå jämlikt 

demokratiskt inflytande, vilket i Storstadssatsningen har omnämnts i hög grad, och nämnts i 

lägre grad i underlaget till Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation. När 

det gäller mål och insatser och möjligheter till reell delaktighet vilket vi betonat bör vara 

delaktighet "med" medborgare, så ges inte den betydelsen i någon större grad i det Nya 

långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation men är däremot betonad i hög grad i 

Storstadssatsningen.   

 

Vi ser i de framkomna resultaten att medborgaren får bära problemen i sitt identitetsskapande. 

Vi ser också att delaktighet och tillgång till insatser som möjliggör medinflytande har 

begränsats av en individualiseringsutveckling och marknadsmodeller som fångar upp de mer 

resursstarka. Strävan efter att nå ökat demokratideltagande hos utsatta medborgare har 

utelämnats i Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation. Däremot har det 

lyfts beskrivningar om att nå likvärdiga skolor istället för att tyngd belägga unga medborgare 

vilket är en positiv utveckling av målbeskrivningar. 

 

Att det synliggörs vissa skillnader i de båda underlagen kan relateras till att det nästan är 20 år 

dem emellan. Globala förändringsprocesser har påverkat samhället och dess utmaningar så 

även i ett arbete med integrationen, vilket vi nämnt utifrån inträde av marknadsmodeller som 

eftersträvar individualisering. Förändringsprocesser har även kommit efter 11 september 2001 

(9/11) där terrorhot har blivit ett nytt inslag i vår världsbild vilket fört med sig 

integrationssatsningar i motarbetande av våldsbejakande extremism. 

 

Vi har ovan lyft fram de mest framträdande resultaten i vår studie. Ur ett 

empowerment/socialt mobiliseringsperspektiv hade det funnits mer att önska, då vi uppfattar 

riktade integrationssatsningar som ett stort uppdrag med ett syfte att nå ett socialt 

sammanhållet samhälle. Vi vill ändå påpeka att det i underlagen till våra två 
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integrationssatsningar framkommer vissa delar som i sin framställning kan komma att leda till 

förbättringar för medborgare. Vi ser också att det i de båda integrationssatsningar finns goda 

intentioner och att de tillkommit för att lösa problem.   

 

Vi har i vår bakgrundsdel beskrivit hur den framväxande segregationen medfört konsekvenser 

och svåra livssituationer för grupper av medborgare, som är strukturellt betingade och står i 

behov av att lösas på flera parallella plan. Vi ser i vårt resultat att det främst framställts 

insatser som kan innebära att medborgare individuellt förs in i färdiga insatssystem som oftast 

är inringade i myndighetsstyrda över - och underordningar. Med de här arbetssätten i 

samklang med medborgare som framställs med problembilder så finns en risk att inte bryta 

den ökande segregerande polarisering mellan medborgare. Med denna beskrivna problembild 

ser vi att det inte ges de förutsättningar som kunde ha önskats. Det är ur ett 

integrationsteoretiskt perspektiv möjligt att utläsa ett mönster som beskriver ett 

integrationsarbete som riskerar befästa de överordnades fortsatta position, med strävan efter 

att förändra de utsatta medborgarna och nå majoritetssamhällets normer istället för strävan 

mot identitetsfrihet och medinflytande.  

 

Vi har i denna studie fört en linje med stöd av empowermentperspektiv för att synliggöra 

huruvida medborgare, insatser och mål har getts möjligheter till empowermentstrategier. Ett 

annat förhållningssätt hade kunnat vara, att det trots allt handlar om medborgare som har 

problem i sin livssituation och hur skulle detta kunna framställas på ett annat sätt än på det 

sätt de är gjorda i underlagen. Vi menar dock att det finns ett värde i att de som är avsändare 

och författare till integrationsunderlagen skriver utifrån ett empowermentperspektiv. Detta 

perspektiv bör finnas med när de beskriver synen på medborgaren och insatserna samt 

delaktighet för att kunna följa implementeringsprocessen från stat till kommun och aktör som 

ska möta medborgaren. Vinsten i det skulle visa en reell vilja till att medborgare skall nå 

mobilisering. Medborgare behöver delaktighet i de flesta situationer som berör dem själva. 

Det skiljer sig inte från ett integrationsarbete med mål att mobilisera utsatta grupper av 

medborgare vilket innebär en genomgripande förändringsprocess där delaktigheten kan ses 

avgörande.    

 

Det som synliggjorts i genomgång av utvärderingar av Storstadssatsningen är att det betonade 

inflytandet och delaktigheten inte nåddes. Anledningar till detta har i denna studie beskrivits 

med maktfördelningsproblematik dels inom stat och kommuner samt i de välfärds- och 

integrationssystem som är rådande. Dessa hinder kan antagas vara rådande även i denna 
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samtid. Funderingar har uppstått kring varför delaktighetsperspektivet inte framhållits i det 

nya underlaget. Kan det vara medvetenheten om svårigheter i den förra satsningen och 

farhågor att inte nå delaktighet denna gång heller. Kan detta vara ett sätt att kringgå ytterligare 

ett misslyckande eller finns det andra förklaringar?  Oavsett behövs det nya arbetssätt och 

metoder för att nå medborgares medinflytande över processer vars syfte är att skapa 

förändring.  

 

Vi har sett under arbetets gång att det för framtida forskning behövs än mer kunskap om vilka 

arbetssätt som kan leda till lyckat empowermentarbete och social mobilisering för utsatta 

medborgare. Vidare har vi sett svårigheter hos de som befinner sig i överordnad position och 

förankrade i regelstyrda välfärdssystem att förflytta maktpositionen till de medborgare som 

ska integreras. I studien har vikt lagts på pedagogen Freires syn av att medvetandegöra 

medborgaren som skall nås av kunskap, och på så sätt kunna göra val och inte befinna sig i 

beroendeställning. En reflektion som uppkommit är att pedagogen är den aktör som inte har 

någon makt att förlora när kunskap och medvetandegörande ges till medborgare. Det kan vara 

intressant för framtida forskning att undersöka om pedagogens roll behöver få större plats i 

integrationsarbeten då det inom empowermentperspektivet är grundläggande för att förmedla 

ökad kunskap.  

 

Det finns inte plats för misslyckad integration längre.  
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