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Sammanfattning 

I dagens Sverige ses politiskt deltagande, bland utlandsfödda svenskar som lågt och det är 

välkänt att utlandsfödda inte nyttjar sin rösträtt i samma utsträckning som befolkningen i 

övrigt. Samtidigt finns det åtskilliga etniska föreningar runt om i landet som genom 

aktiviteter arbetar med politisk, demokratisk och integrerande verksamhet. Denna 

undersökning syftar till att studera hur fyra medlemmar ur en somalisk förening ser på, 

förhåller sig till och arbetar med politik, demokrati och integration. Studien utgår ifrån 

dessa fyra personer, men handlar även om deras relation till myndigheter och andra 

instanser i samhället. Slutsatsen av denna studie visar i korthet att viljan att deltaga 

politiskt är stor, men att demokratin och politiken är mer eller mindre tillgänglig för alla, 

beroende på vilka färdigheter individen har i språk och samhällskunskaper. I studien 

problematiseras begreppet integration och huruvida det ses som en 'invandrarfråga' som 

bör bedrivas av invandrare eller inte. Det finns även en vision från informanternas sida att 

arbetet de bedriver kring demokratin och politiken i Sverige i framtiden ska kunna 

användas för att upprätta en demokrati i hemlandet Somalia. 

 

Nyckelord: Demokrati, integration, föreningsliv, Somalia 

 

Abstract 

In contemporary Sweden political participation among foreign-born Swedes is viewed as 

low and it is well known that foreign-born individuals do not use their voting rights to the 

same extent as the general population. At the same time there are numerous ethnic 

associations around the country who work with various activities involving political, 

democratic and integration issues. This study aims to study how four members of a Somali 

association regard, relate to and work with politics, democracy and integration. The study 

is based on these four people, but also on their relationship with authorities and other 

agencies in the community. The conclusion of this study shows in brief that the desire to 

participate politically is great, but that democracy and politics is accessible to all, 

depending on the level of language skills and what political knowledge the individual has. 

The study problematizes the concept of integration, whether it should be seen as an 

immigrant question that should be conducted by the immigrants or not. The informants 

have a vision that the democratic and political work they are engaged in in Sweden will be 

used to establish a democracy in their home country Somalia in the future.  

Key words: Democracy, Integration, citizens association, Somalia 

 

 

 



 

 

Förord 

Det har varit otroligt lärorikt och spännande att skriva denna uppsats. Jag vill rikta ett 

stort tack till er informanter, som från första stund mottagit mig med öppna armar. Tack 

för er tid. Jag vill även tacka min handledare Åsa Nilsson Dahlström, för bra vägledning 

genom hela arbetet.  

  

Tack! 
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Inledning 

Det är sedan länge känt, genom en rad rapporter och utredningar, att föreningsliv har 

betydelse för individens politiska deltagande. Ett organiserat kollektivt handlande ses i 

den politiska folkrörelsediskursen, som den kanske viktigaste möjligheten för 'vanliga' 

medborgare att utöva inflytande över politik. Det blir då intressant att studera detta 

organiserade kollektiva handlande och förhållandet mellan organisationen och stat eller 

kommun. Jag har länge varit intresserad av frågor kring människors politiska och 

ickepolitiska deltagande, samhällets dynamik där myndighetsbeslut och medborgares 

agens ofta innebär två vitt skilda saker. Något som även bör knytas till detta sammanhang 

är frågan om makt, där den eller de som innehar maktresurser tillskrivs tolkningsföreträde 

i olika frågor. Vilket också blir en fråga i vilken grad demokratin i Sverige är ett folkstyre 

och hur människor känner inför och förhåller sig till demokratin.  

  

Nära knutet till demokratin i detta sammanhang och i denna uppsats, ligger 

integrationen.  Det rapporteras ständigt om den misslyckade integrationen i Sverige och 

vilka konsekvenser det får för människor. Jag har funderat över vad vi menar med 

integration och ställt mig frågan om alla som ingår i integrationsarbetet, vilket bör ses som 

samtliga medborgare och myndigheter, jobbar mot samma mål. Det skulle i så fall 

förutsätta att människor har en gemensam definition av integration. Valdeltagandet bland 

utlandsfödda svenskar är lågt, likaså antalet utlandsfödda på beslutsfattande poster inom 

politiken, vilket är en fråga om integration. Enligt Vänsterpartiet i Norrköping är svensk-

somalier den etniska minoritet i kommunen där arbetslösheten är som störst. Samtidigt 

visar forskningsrapporter att vägen till ett arbete idag går genom en lyckad integration.  

  

Tre av informanterna som figurerar i denna uppsats har bott större delen av sina vuxna liv 

i Sverige medan en annan kommit hit för bara ett par år sedan. Men alla har kommit från 

Somalia till Sverige på grund av inbördeskriget som bröt ut i början på 1990-talet och som 

fortfarande pågår. En av informanterna kom direkt från Somalia till Sverige, två av dem 

kom först till närliggande läder som Etiopien och Kenya och för en informant blev flykten 

lång genom flera länder i Europa. Väl i Sverige började sedan en ny tid i deras liv. De 

påbörjar arbetet med att kunna ta en plats i det nya samhället, arbetet med att finna en 

identitet i det nya sammanhanget. Även det stora arbetet påbörjas för att kunna känna 

gemenskap igen, trots att familj eller vänner som tidigare funnits, på obestämd tid nu är 

borta. Samtliga informanter har varit sparsamma med berättelser från den tid då de 

tvingats att fly från Somalia och det är av respekt inför dem, som jag valt att inte ställa 

djupare frågor kring händelserna, även om det skulle vara till fördel för mitt arbete. Men 
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det är om dessa fyra personer och deras samhällsengagemang som uppsatsen handlar. Så, 

här följer nu ett arbete om en somalisk förening om demokrati, integration och makt. Om 

fyra personers möten med Sverige.  
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Syfte och frågeställningar 

  

Mitt syfte är, att genom intervjuer med fyra medlemmar av en somalisk förening i 

Norrköping, studera deras politiska deltagande. Jag är intresserad av att förstå hur de 

förhåller sig till de demokratiska och kommunpolitiska processer som råder i Norrköping. 

Jag vill även undersöka vilken roll föreningslivet har i dessa människors liv, utifrån ett 

politiskt perspektiv. Genom intervjuerna hoppas jag kunna närma mig vilka deras 

upplevelser av demokratin i Norrköping är och om de upplever att de har möjlighet att 

vara med och påverka. 

  

Mina frågeställningar är: 

Hur ser personernas politiska deltagande ut?  

Upplever medlemmarna att de har möjlighet att påverka kommunpolitiken?  

Vilken betydelse har Somaliska ungdomsföreningen för medlemmarnas politiska liv? 
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Disposition  

Efter inledning, syfte och frågeställningar följer en bakgrund där jag redogör för en del av 

den tidigare forskning som finns kring ämnen som rör demokrati, politiskt deltagande, 

integration och annan sociologisk forskning. Därefter följer en metoddel. Sedan kommer 

en resultatsektion under rubriken Två länder- en värld. Här diskuterar jag tre olika teman. 

Första avsnittet rör demokratiska förutsättningar och där diskuteras den differens som 

finns mellan demokratins paragrafer och demokratins verklighet, utifrån fallet Somaliska 

ungdomsföreningen. Andra avsnittet handlar om den integration som föreningen bedriver 

i samarbete med kommunen. Här problematiseras vems definition av integration det är 

som gäller och vad det får för konsekvenser. Sista avsnittet i resultatsektionen handlar om 

hur det var att lämna Somalia och komma som ny till Sverige. Till sist avslutas uppsatsen 

med en sammanfattning och även en slutdiskussion som jag kallar rekommendationer. 

Där presenteras mina egna reflektioner och tankar kring uppsatsens resultat.    
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Bakgrund 

Det finns många bakomliggande orsaker till att jag vill genomföra denna studie. En av 

dem är att politiskt deltagande, så som det mäts i dagens Sverige, bland utlandsfödda 

svenskar är lågt. Det är väl känt att utlandsfödda svenskar inte nyttjar sin rösträtt i samma 

utsträckning som befolkningen i övrigt (DS 2004:49 s.201). I ett bidrag till 

Demokratiutredningen menar statsvetarna Jan Teorell och Anders Westholm att, vad de 

kallar invandrarnas politiska utanförskap är vår tids mest dramatiska förändring av den 

politiska jämlikheten i Sverige (Dahlstedt 2002:1). Så vad beror det låga valdeltagandet på 

och hur kommer det sig att partierna har så svårt att knyta dessa väljare till sig? En aning 

nedlåtande kallas de som väljer att inte rösta ibland för 'soffliggare' men vilka är dessa 

människors egentliga anledningar att inte rösta? Uttrycket 'soffliggare' talar om att 

individen är oengagerad och lat och det säger även att det är en felaktig handling att avstå. 

Sällan ses det kunna vara ett aktivt val, eller ett ställningstagande att inte rösta och ofta är 

anledningarna till avståndstagandet okända. Detta har fått mig att vilja studera hur det 

politiska deltagandet och det politiska handlandet ser ut i Somaliska Ungdomsföreningen 

i Norrköping och framför allt varför det ser ut som det gör.  

  

Att se den svenska demokratimodellen som universell och central anser jag blir 

problematiskt då det finns flera olika sätt att bedriva demokrati på och möjligtvis finns det 

även bättre sätt än det svenska att bedriva demokrati på, då det har visat sig att vissa 

grupper av människor exkluderas från demokratin i Sverige. Det går att diskutera i vilken 

grad den svenska demokratin är ett folkstyre och varifrån makten egentligen utgår. I en 

rad rapporter och dokument fastslås det att den representativa demokratin behöver bli 

mer öppen och den behöver fler inslag av en mer deltagande demokrati (SOU 2000:1). 

Vilket är viktigt då flera samhällsgrupper inte representeras och andelen förtroendevalda 

med utländsk bakgrund är låg i svenska beslutsfattande organ (Dahlstedt 2005:166).  

  

Somaliska ungdomsföreningen (URL 2) är en ideell förening som syftar till att hjälpa 

främst ungdomar, men också vuxna svensk-somalier att komma in i samhället. De skriver 

på sin hemsida att de arbetar bland annat med integration och samarbetar med olika 

myndigheter. Jag tyckte då att det blev intressant att studera detta arbete, hur föreningen 

arbetar och hur relationen mellan föreningen och kommunen ser ut. Integration är ett 

svårdefinierat begrepp och det används i olika sammanhang där syften kan variera. Det 

blir därför även intressant att studera om föreningen uppmanas till integration och vad 

det i så fall innebär. Ett genomgående intresseområde jag fastnat för är att 

problematisera definitioner. Jag har bland annat intresserat mig för vems definition det är 
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som råder i frågor som rör demokrati, integration och politiskt deltagande.   

 

Området är väl utforskat och det finns en hel del tidigare forskning inom 

samhällsvetenskapen där politiskt deltagande och integration studeras på olika sätt. 

Ämnet jag studerar rör både demokrati, integration och etnicitet. En rad statliga offentliga 

utredningar som Demokrati på svenska (2005), Kategorisering och integration (2004) och Den 

segregerade integrationen (2006) behandlar dessa områden. Magnus Dahlstedt, docent i 

etnicitet, har skrivit en rad böcker och rapporter som bland andra Reserverad demokrati 

(2005), Demokratins en-fald (2001) och Den bästa av världar (2008) den sistnämna tillsammans 

med Mekonnen Tesfahuney. Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid 

Mittuniversitetet, berör ämnet flera gånger bland annat i boken Distorted integration (1997). 
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Metod 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra informanter, två kvinnor och två 

män i åldrarna 23-45 år, jag gjorde två intervjuer med varje informant vid olika tillfällen. 

Jag har under intervjuerna utgått från olika teman som informanterna fått diskutera kring. 

Alla intervjuer har spelats in och transkriberats både för att underlätta arbetet men även 

för att komma nära informanternas sätt att berätta. Jag har även använt mig av deltagande 

observation under ett möte som hölls mellan politiker och medlemmarna i föreningen 

under hösten 2011.  

   Efter att jag transkriberat intervjuerna framträdde tre olika områden i informanternas 

berättelser som jag intresserat mig mer för. Det rör bland annat deras syn på demokrati, 

flera av informanterna framhävde att många som kommit till Sverige från Somalia visste 

att Sverige var ett stabilt land utan krig, men de tog för givet att även Sverige var en 

diktatur. Detta tillsammans med andra infallsvinklar kring hur de i föreningen förhåller 

sig till demokratin i Sverige bildade ett avsnitt. Genom intervjuerna framkom även att en 

stor del i det demokratiska förhållningssätt de har, handlar om integration. Då de inom 

föreningen lägger ner ett stort arbete på att integreras i samhället, blev deras berättelser 

kring detta tillsammans med reflektioner kring vad integration egentligen är och vems 

definition av detta som gäller, ett avsnitt. Informanternas berättelser om mötet med 

Sverige handlade också till stor del om Somalia. Därför växte det tredje avsnittet fram som 

handlar om diktaturens och demokratins svårigheter, om asylprocesser och om 

framtidsdrömmar. 

 

Informanterna var för mig tidigare okända, jag kom i kontakt med den första informanten 

genom Norrköpings kommuns kultur- och fritidskontor. Informanten introducerade mig 

sedan till föreningen och dess medlemmar och på så sätt kom jag även i kontakt med de 

andra tre. Det finns flera etniska föreningar i Norrköping, att studera alla skulle i detta 

arbete vara en omöjlighet när det gäller tid och utrymme. Jag valde Somaliska 

ungdomsföreningen, då deras samhällsengagemang intresserade mig.  

  

För att bevara informanternas anonymitet har jag valt att inte benämna dem vid fiktiva 

namn, utan bara som 'informanten'. Jag anser inte att uppsatsämnet är speciellt känsligt, 

men jag vill bevara deras anonymitet och i den mån det går försäkra mig om att denna 

uppsats inte ligger till grund för stigmatisering eller missgynnande av informanterna. I 

början av detta arbete berättade flera av informanterna att många av dem som invandrat 

till Sverige är rädda för att framföra vad de tycker, både när det gäller politiska åsikter och 

samhällskritik, då man är rädd att verka otacksam och försämra sin situation i Sverige. 
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Detta är också något som bör klargöras, att de människor som jag pratat med är de som av 

olika anledningar faktiskt vågar prata. Denna vetskap har varit med mig under 

intervjuerna och det har även fått mig att fundera över min egen roll i detta sammanhang. 

Jag är oerhört tacksam över de berättelser jag fått ta del av, samtidigt som jag förmodar att 

det finns andra berättelser jag inte fått höra. Dessa människor har på ett fantastiskt sätt 

mottagit mig och jag upplever att vi lyckades skapa ett bra förtroende för varandra, 

samtidigt som jag åter igen funderar över vem jag är för dem i denna situation. Men det 

finns ett undantag i frågan om anonymitet. En av informanterna sitter i 

kommunfullmäktige, självklart är det namn som används i uppsatsen fiktivt, men 

anonymiteten är inte lika säker i detta fall. Alternativet hade varit att inte nämna 

informantens politiska ställning, men jag ansåg att hans engagemang var en stor och 

viktig del i uppsatsen och att det därför var nödvändigt att ha med. Eftersom att 

informanten är en offentlig person, då han sitter i kommunfullmäktige, har jag behandlat 

hans anonymitet på ett annat sätt än de andras.          

 

I uppsatsen använder jag, om än sparsamt, begrepp som invandrare, svenskar och 

somalier. Jag är medveten om att dessa kategoriseringar innebär en stor förenkling av 

verkligheten och det råder tvivel kring om det överhuvudtaget går att dela in människor i 

dessa och andra kategorier. Kategoriseringar kan ligga till grund för rasism och 

maktutövande, men bör inte enbart ses som något negativt utan också som något 

nödvändigt som kan hjälpa oss att skapa ordning (Hendry 2008:20). Vad som fick mig att 

känna att det var legitimt att använda dessa benämningar var främst att informanterna 

själva benämnde sig som somalier och de talade i termer om invandrare och svenskar 

under intervjuerna.   

   

Jag gör inga anspråk på att kunna generalisera resultatet av denna studie, studien bör 

snarare ses som en fallstudie. Men resultatet kommer att vara en hjälp i hur man i 

Norrköping och andra kommuner kan arbeta med integration för att involvera fler 

människor i politiken och i samhället i övrigt. Integration handlar om medborgerlig makt 

och delaktighet (Dahlstedt 1999:130) och dessa människors berättelser kring demokrati i 

deras vardagliga liv och om deras upplevelser, kan berika och bidra till att utveckla sättet 

att bedriva politik och integration i Norrköping. Jag har valt att i vissa avsnitt ha med 

längre citat från informanterna, detta för att jag tycker det är viktigt att visa deras sätt att 

berätta. De gånger det förekommer en längre dialog mellan mig och en informant, 

benämns informanten alltid som A och jag själv som I.  
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Två länder- en värld 

  

Demokrati- i paragraf och i verklighet  

När demokrati diskuteras i denna uppsats görs det utifrån den representativa demokratin, 

där folket styr genom val av partier och representanter som sedan innehar beslutanderätt. 

Andra former av demokrati är direktdemokrati där beslut i olika frågor fattas direkt av de 

röstberättigade själva. Deltagardemokratin innebär att medborgarna är aktiva i politiken 

på fler sätt än att endast välja representanter. Liknande direktdemokrati och 

deltagardemokrati finns även brukardemokrati som är utformad på liknande sätt. 

Demokrati ses ofta som det mest rättvisa styrelseskick som hittills funnits för att driva ett 

samhälle på ett jämlikt sätt, där alla kan vara med och bestämma och regeringens 

portalparagraf fastställer att all offentlig makt ska utgå ifrån folket (URL 1: Regeringens 

hemsida). I uppsatsen ifrågasätts detta, det tittas närmare på om demokratin i praktiken 

blivit så som paragrafer och andra dokument säger att den ska vara. Politiskt deltagande 

eller handlande, avses i denna uppsats både valdeltagande och det engagemang som sker 

under valprocessen och även det som föreningen och individerna ägnar sig åt i form av 

samhällsengagerande aktiviteter för att förändra sin situation.  

  

Det politiska deltagandet ter sig olika för alla fyra informanter. Två av dem är mycket 

aktiva politiskt och engagerar sig både partipolitiskt och i det vardagliga livet. Medan de 

andra två har ett mindre politiskt deltagande i exempelvis partipolitik men handlar ofta 

politiskt i det vardagliga livet. Samtliga informanter tycker att det är viktigt att rösta och 

de anser att de kan förlora en hel del om de inte lägger sin röst. Inför valet 2010 lade 

Somaliska ungdomsföreningen ner ett stort arbete på att informera medlemmarna om 

valet på somaliska.  

  

Vi arbetar hårt i somaliska föreningen, vi har kontakt med valmyndigheten och skriver röstkortet på 
olika språk […] somalierna brukar kasta i papperskorgen, dom tror det är reklam du vet och dom tror 
det är samma system som i Somalia, men vi jobbar och säger att det här är inte samma, det här är olika 
partier det här är din röst, man räknar din röst. 

  

Föreningen kontaktade alltså valmyndigheten och tillsammans med röstkortet skickade de 

ut ett papper med information där de på somaliska, förklarade vad som fanns i kuvertet 

och hur man skulle gå till väga för att kunna lägga sin röst. Föreningen fanns även på plats 

vid valdagen där de hjälpte till att informera om tillvägagångssättet för att kunna rösta. 
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A- Jag jobbade varje dag till sista dagen, då valet var klart. Varje människas, man räknar din röst, röst är 
viktigt det är viktigt att du lämnar din röst, spelar ingen roll vilket parti, men det är viktigt att vara med i 
valet. 

I- Varför är det viktigt att vara med i valet? 

A- man lär sig systemet, det demokratiska systemet, det är ingen som tvingar dig du måste rösta, men 
du lär dig olika partier vilken parti och deras idé du tycker om alltså, då du kan välja vilken parti. Det är 
roligt att rösta, är det första gången alla tycker att valdagen är kul [...] I Somalia du röstar bara på 
presidenten och dom tvingar folk att rösta alltså, det finns inga partier, bara en parti och det är 
presidentens parti. Och allt folk tvingas att rösta, det är militär alltså det är inte demokratiska system, 
det går inte säga att jag inte vill rösta på det parti, dom tvingar dig att rösta […] Det där året vi lyckades 
alltså, förra året blev jättebra, Farah som har kommit med i kommunfullmäktige och kommunen 
undrade 'oj en från Somalia' det blev överraskning för dom. 

  

Det är väl känt att utlandsfödda svenskar inte nyttjar sin rösträtt i samma utsträckning 

som befolkningen i övrigt (DS 2004:49 s.201). I dagens Sverige råder formell politisk 

jämlikhet, det råder allmän och lika rösträtt och Sverige har internationellt gjort sig känt 

som en nation med ett ambitiöst välfärds- och integrationspolitiskt arbete. Samtidigt pekar 

en rad studier på klyftor mellan löftet om politisk jämlikhet och faktiska ojämlikheter då 

det gäller deltagande och inflytande i svensk politik (SOU 2005:112 s.11-12). Det låga 

valdeltagandet bland medlemmarna i den Somaliska föreningen berodde främst på två 

saker, den ena anledningen var att man inte visste att röstkortet var ett röstkort, utan tog 

det för att vara reklam och kastade det i pappersinsamlingen. Den andra orsaken var att 

man inte visste hur valsystemet fungerar i Sverige. Efter att Somaliska 

ungdomsföreningen översatt röstkortet och informerat medlemmarna om hur valet 

fungerar, höjdes valdeltagandet avsevärt och en av medlemmarna i den somaliska 

föreningen fick så många röster att han fick en plats i kommunfullmäktige.  

  

Delaktighet i politiken är sammankopplat med känslan av tillhörighet (SOU 2005:269). I en 

rad forskningsrapporter och offentliga utredningar har det fastslagits att andelen 

förtroendevalda med utländsk bakgrund är låg i svenska beslutsfattande organ (Dahlstedt 

2005:166). Det blir här väsentligt att prata om huruvida demokratin och politiken i 

Norrköping är 'tillgänglig' för alla. Den demokratiuppfattning som i mångt och mycket 

har kommit att forma föreställningen om demokrati i Sverige, har sina rötter i den 

elitistiska skolan. En huvuduppgift för demokratiteoretiker har varit att omformulera den 

klassiska grekiska demokratiuppfattningen, där medborgaren och 

självbestämmanderätten var centralt, vilket gjorde den förenlig med principerna för den 

representativa demokratin där medborgaren i egentlig mening inte bestämmer över sig 

själv utan förflyttas till en position utanför den dialog som berör medborgarens 

levnadsförhållanden (Dahlstedt 1999:78-79).  
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I den svenska representativa demokratin sägs all offentlig makt, enligt regeringsformens 

portalparagraf, utgå ifrån folket (URL 1). Samtidigt argumenterar Dahlstedt (2005) uppstår 

det ojämlikheter när det kommer till huruvida individer och grupper har möjlighet att 

påverka och göra sina röster hörda i svensk demokrati. Det blir då viktigt att titta närmare 

på vilka som ingår i det ’folk’ varifrån 'all offentlig makt' utgår och vilka som inte ingår. 

Den somaliska föreningen liksom många andra föreningar, kan liknas vid skolor i 

demokrati där föreningar förväntas att kanalisera medborgarnas intressen uppåt i den 

politiska hierarkin (DS 2004:39 s.31). Den politiska integrationen verkar i detta fall 

bedrivas helt av eldsjälar i föreningen. Av intervjuerna med de fyra informanterna, 

framgår att endast Vänsterparitet och Miljöpartiet, utöver valkampanjer, har visat intresse 

för denna grupp av människors tankar, åsikter och samhällsengagemang.  

  

Dom [partierna] är ute bara när det är valkampanj, då tvingas dom visa deras sympati, dom vill 
ha rösten ju. Olika informatörer eller olika... dom kommer och spelar musik och berättar vad dom ska 
göra, men det är enda gången dom kommer är valkampanjerna, det är deras enda sympati. 

  

Så upplever en av informanterna en del av politikernas arbete i kommunen. Under hösten 

2011 kontaktade Vänsterpartiet Somaliska ungdomsföreningen för att boka ett möte. 

Mötet ägde rum i föreningslokalen som under den kvällen var fullsatt. Medlemmarna 

ställde frågor till politikerna och kom med synpunkter på vad som kan förbättras. Ämnen 

av olika slag diskuterades, några frågade hur Vänsterpartiet arbetar för att de ska kunna 

återförenas med sina anhöriga i Somalia. Någon gav ett förslag på att det ska finnas 

somalisktalande lärarassistenter i SFI-utbildningen, då många som går SFI är analfabeter, 

och utbildningen upplevs som svår. I debatten inom samma ämne säger en av 

medlemmarna, som tidigare arbetat som lärare i Somalia, att det finns kunskap, det finns 

de som är utbildade och han ställer sedan frågan varför det inte nyttjas. En annan medlem 

beskriver att han stått i bostadskö i över fyra år och han undrar sedan om det tar så lång 

tid för 'svenskar' också? En av informanterna säger att de få möten som äger rum mellan 

politiker och medlemmarna är väldigt uppskattade. 

  

Man träffar inte politikerna ofta, när vi har möte det blir fullt i lokalen, dom [medlemmarna] trivs med 
att ställa frågor om politiken och man lär sig hur det demokratiska systemet fungerar och det är bra. I 
Somalia kan du inte ställa frågor till en politiker, inte till någon som har makten, men det är viktigt att 
du kan göra det i Sverige.  

  

Informanten framhäver vikten av att kunna ställa frågor och möjligheten att föra en dialog 
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med politiker. Att den representativa demokratin är alltför sluten är något som länge har 

diskuterats och kritiserats. Arbeten pågår som syftar till att stärka medborgarnas 

inflytande och kommunpolitisk verksamhet som till exempel genom folkomröstningar och 

motionsrätt, medborgarberedning och personval (Dahlstedt 2001:7) I 

Demokratiutredningens betänkande En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet 

(SOU 2000:1) diskuteras den representativa demokratin och det centraliserande som sker 

av politiska organisationer. Enligt utredningen behöver den representativa demokratin 

generellt sett fler inslag av en mer deltagande demokrati där dialog mellan medborgare 

anses vara en förutsättning för en god och rättvis politik. I slutbetänkandet framhävs 

vikten av medborgarens deltagande för genom att delta utvecklar medborgarna 

fundamentala kvaliteter i samhället. Ömsesidigt respekterande medborgare genererar ett 

stort humant och socialt kapital som alla sfärer av samhället har glädje och nytta av' (SOU 

2000:1 s.33). I slutbetänkandet framhävs också vikten av att medborgaren ges autonomi, 

den offentliga maktutövningen får inte klä av medborgarna denna vilja att ha kontroll 

över och ta ansvar över sitt liv (SOU 2000:1 s.20), då innehav av makt och känsla av 

kontroll över sitt liv föder vilja att ta ansvar och deltaga. En av informanterna tyckte att 

mötet inte gav speciellt mycket ”mm sådär tyckte jag, personer ställer frågor som inte får 

svar på. Vi somalier ställer olika frågor, men de svarar inte riktigt, dom säger nja och mm, 

därför dom vet inget om det vi frågar” En annan informant säger så här ”Ärligt talat, jag 

brukar lyssna på politiker men jag är en vanlig människa, jag vet inte vilket parti jag ska 

tro på (...) Även om det är politik, dom lovar grejer men man blir besviken också”.   

  

Av intervjuerna framgår det att informanterna, trots att de inte alltid är nöjda med 

politikernas arbete, efterlyser en mer öppen dialog mellan politiker och medborgare.  

  

Jag tycker att politikerna ska komma ut och besöka med föreningarna eller andra möjligheter där folk 
samlas tillsammans, där man kan ställa frågor till exempel. Norrköping är stort och politikerna vet inte 
hur folket i Norrköping lever och så. Dom är styrande politiker, men det är bra om dom går ut och 
ställer frågor och samlar in information, till varje förening eller varje person som lever i Norrköping 
och fråga vad dom tycker om deras idé, samlas och sedan prata och diskutera vad vi vill förändra. Men 
politikerna bara styr och vet inte hur det är i Norrköping, vad som händer i Norrköping, hur lever 
folket alltså. Folk vill ställa frågor, men det blir svårt ställa frågor till politikerna, jag tycker politikerna 
ska komma ut och besöka med föreningarna eller andra lokaler, sen man kan samla information och 
diskutera, men dom går inte ut, dom bara sitter i rådhuset, deras parti som bara ställer frågor och 
diskuterar själva. Det är bra att diskutera om andra, men samtidigt du måste samla information om vad 
som händer ute.  

  

Den svenska demokratin kan ses som en föreställd gemenskap (jmf. Anderson 1993) och 

intressant blir då att titta på vilka som utesluts från- och vilka som ingår i denna 
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gemenskap och på vems villkor detta sker. I en rad forskningsrapporter och offentliga 

utredningar har det slagits fast att andelen förtroendevalda med utländsk bakgrund är låg 

i svenska beslutsfattande organ (Dahlstedt 2005:166). Det skapas en problembild av den 

'politiskt passiva invandraren' och en misslyckad integration kan problemet lätt anses 

ligga hos 'invandraren' som många gånger beskrivs leva i protest och vägrar tillägna sig 

språket och som hellre sitter hemma och tittar på tv-sändningar från hemlandet än 

integrerar sig i det svenska samhället. Argumenten talar för att det är 'invandrarnas' 

bristande språkkunskaper, ambitioner och engagemang, som utgör det demokratiska 

problemet snarare än majoritetssamhällets bemötande (Dahlstedt 2002:2) en bild som bör 

problematiseras och ifrågasättas. I fallet med Somaliska ungdomsföreningen i Norrköping, 

visade det sig att medlemmarna hade ett stort politiskt engagemang, ett högt 

valdeltagande och vilja att förändra, vilket synliggjordes först efter att de blivit 

introducerade till hur det svenska politiska systemet fungerar och i samband med deras 

möten med politiker. Demokratirådet beskriver de politiska valen som den enskilt 

viktigaste institutionen för effektivt deltagande i den svenska demokratin och detta sätt att 

se på valdeltagande bör betraktas som tämligen representativt för det allmänt accepterade 

perspektivet på politik och demokrati (Dahlstedt 1999:63). Lite föraktfullt brukar de 

människor som inte röstar i de allmänna valen kallas för 'soffliggare' eller 'röstskolkare'. 

Uttrycket 'soffliggare' anspelar på att personen är för lat för att rösta, uttrycket talar också 

om att det är en felaktig handling att avstå. Sällan ses avståndstagandet kunna ha en 

djupare förklaring, inte heller ses det kunna vara ett aktivt val eller ett ställningstagande.  

  

För att öka väljarens tillgänglighet till demokratin och politiken och för att göra de slutna 

maktstrukturerna mer öppna, krävs en jämlik dialog snarare än politikers monolog eller 

hierarkiskt förankrande (Dahlstedt 2005:268). Om politisk integration innebär att personer 

med utländsk bakgrund ska få ökad makt är detta en fråga, inte bara om ömsesidig 

anpassning mellan enskilda individer utan framförallt en fråga om institutionell 

förändring (SOU 2004:11) som i detta fall skulle innebära att sänka trösklarna för 

deltagandet i den politiska gemenskapen och gör den mer öppen och tillgänglig för 

medborgarna. En rad forskningsrapporter och utredningar pekar på att en mer öppen 

demokrati är en nödvändighet, men på många håll tas detta inte i beaktande av politiker. 

Informanten som blev inröstad i kommunfullmäktige, upplevde det som något väldigt 

positivt och han blev positivt bemött av många: 

  

Första gången jag blev överraskad när jag hörde att jag kommit in i fullmäktige, men det var mycket 
ansvar också, om man sitter i kommunfullmäktige det är inte så lätt också, det är svårt att man.. om du 
är lite lågutbildad, vissa ärenden måste man läsa djupt och försvara den här missionen, det handlar om 
lagar. Du måste veta hur dom andra partierna tycker, och hur kommunen fungerar, det går inte att man 
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bara står och säger ja. Du måste titta på ditt partis ideologi också.  

Men så beskriver han också det här: ”det finns de som blev förvånade som SD, men också 

några andra partier som pratade om mig bakom min rygg, de sa att jag kommit hit nyligen 

och undrade varför jag skulle sitta med i kommunfullmäktige”. Politiska partier kan enligt 

Bourdieu ses som en del av ett politiskt fält, där det utspelas en kamp genom relations -

och konfliktmönster, kampen gäller såväl utrymmet på fältet som väljarkårens stöd. 

Handlandet regleras här av fältets strukturella betingelse och specifika spelregler 

(Dahlstedt 2005:169). Reproduktionsstrategier som Bourdieu beskriver är praktiker som 

kan te sig mycket olika, men som individer eller grupper av individer använder sig av då 

de omedvetet strävar efter att bevara eller utöka sitt kapitalinnehav och därmed behålla 

eller förbättra sin position i strukturen (Bourdieu 1993:286). Det kan vara till makthavares 

fördel att behålla den slutna demokratin, såsom att det finns en fördel i att motarbeta 

maktförskjutningar i den hierarkiska ordning som råder inom den svenska representativa 

demokratin. I relationen mellan representanter och representerade utspelas ständigt en 

kamp om representationen, en kamp som handlar om utrymme och inflytande på den 

politiska dagordningen. Kampen formar och formas av maktrelationer och positioner i 

samhällshierarkin (Dahlstedt 2005:64).  

   I citatet ovan berättar informanten att hans representativitet ifrågasattes. Varför skulle 

han, som inte varit i Sverige så länge, sitta med i kommunfullmäktige? Det är en intressant 

reaktion och en intressant syn på vad demokrati är och hur det ska bedrivas. Just denna 

attityd talar om att demokrati inte är till för alla, eller kanske mer rätt, att fatta 

demokratiska beslut på en högre nivå, är bara till för en viss grupp av människor som 

besitter ett visst kapital. Beslutsfattande kan här ses som avsett för en elit och 

representativitet för att sitta i kommunfullmäktige, avgörs inte av att du faktiskt blir 

inröstad av folket, utan det avgörs i termer av hur länge personen varit i Sverige, vilket 

blir en fråga om klass och etnicitet. Attityden kan ses som att det krävs speciella 

kunskaper och färdigheter och kanske till och med rätt sociala, ekonomiska och kulturella 

kapital, vilket i så fall gör detta till en fråga som inte bara gäller nyanlända svenskar, utan 

också de som lever i en underklass i Sverige. För genom att bli inröstad är informanten 

representativ i allmänhet och representativ i synnerhet för nyanlända svenskar. 

Reaktionen han mötte talar om att det finns attityder om en majoritet, som har företräde i 

beslutsfattande, vilket säger en del om demokratin och om huruvida demokratin är ett 

folkstyre eller inte. Detta blir också en fråga om hur majoritetssamhället ser på invandrare 

som medborgare eller som icke-medborgare, hur detta avspeglas i integrationsarbetet, 

något som diskuteras i nästa kapitel.   
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Integration- ett bra ord 

Individernas upplevelser kring huruvida de har möjlighet att påverka vad som sker i 

samhället eller inte, skiljer sig åt. Två av informanterna anser sig ha möjlighet att påverka. 

Båda informanterna ger exempel på hur de skulle bära sig åt för att förändra, till exempel 

skriva motioner, demonstrera eller skicka klagomål och synpunkter till politiker. Två av 

informanterna upplever inte att de har möjlighet att påverka, den ena beskriver att 

möjligheten att påverka ligger väldigt långt bort och ses näst intill obefintlig. Den andra 

informanten har ett missnöje gentemot politiker vilket bidrar till informantens upplevelse, 

att det inte går att påverka vad som sker i samhället.  

 

Under intervjuerna med informanterna framgick det att integrationsarbete utgör stor del 

av deras politiska handlande och det mesta av det arbete som de utför i föreningen syftar 

till att främja integrationen. En av dem uttrycker en aning ironiskt under en intervju att 

”integration är ett bra ord”. Begreppet, som används lite här och där, definieras sällan och 

det är ett komplext och mångtydigt fenomen. De flesta kommuner definierar inte vad 

integrationsarbete innebär i praktiken. Innebär integration att invandrarna ska integreras 

till det svenska samhället, eller innebär integration att invandrare ska integreras endast till 

specifika samhällsarenor, eller är integration den process där alla parter, alltså både 

infödda och utlandsfödda integreras till ett samhälle som präglas av mångfald? 

Integrationspolitiken formulerades 1996, med förhoppningen att skapa ett integrerat 

samhälle genom att möjliggöra invandrarnas integration i samhället (SOU 2006:73 s.11). 

Resultatet blev att integrationstänkandets föreställning om ett integrerat ”vi” och ett 

disintegrerat ”dem” där ”de andras” sociokulturella underskott måste åtgärdas, 

tillsammans med ett kulturessentialistiskt tänkande, var starkt bidragande orsaker till den 

misslyckade integrationen. Enligt statens offentliga utredning kring integration borde 

integrationen snarare ses som ett samhällstillstånd som gäller alla som bor i ett visst 

samhälle och integration bör inte göras till en särpolitik (SOU 2006:73 s.19-20). Att 

definiera och klargöra vad som menas med integration och hur det arbetet fungerar i 

praktiken är viktigt då det finns tendenser att invandringspolitik lanseras som 

integrationspolitik, oavsett om där finns segregatoriska, mångkulturella eller 

assimilatoriska syften (Aytar 1999:30). När integration diskuteras i denna uppsats, görs det 

utifrån definitionen att integration inte är en 'invandrarfråga' utan ett arbete som berör 

alla. Integration handlar inte i huvudsak om att integrera 'invandrare' till det svenska 

samhället, utan snarare om att göra mångkulturalitet till allas sak. Det svenska samhället 

präglas av mångfald, där samtliga individer är i behov av att integreras.  

  

Integrationsarbetet som föreningen utför sker i samarbete med både kommun och 
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landsting. Föreningen har bland annat ett samarbetsavtal med Hyresbostäder, som ägs 

helt av Norrköpings kommun. I avtalet framgår det att föreningen ska introducera 

nyanlända hyresgäster genom personliga besök och uppsökande verksamhet. Föreningen 

ska stötta Hyresbostäder vid områdesmöten genom att informera den somaliska gruppen 

om tider och syfte, samt själva delta vid möten för att tolka vid behov. Somaliska 

ungdomsföreningen ska informera om Hyresbostäder i samband med möten som 

föreningen har. De ska vara delaktiga i Hyresbostäders integrationsarbete, men exakt vad 

detta innebär framgår inte av avtalet. Föreningen ska också arbeta aktivt tillsammans för 

att göra Hageby till en levande, aktiv och mångkulturell stadsdel, där alla människor är 

välkomna. Så här säger en av informanterna: ”bostadsföreningen vill att det ska hända 

saker så människor vill bo där, så vi anordnar fest i området”. Som motprestation betalar 

Hyresbostäder halva årshyran, el och bredband i lokalen där föreningen vistas, en summa 

som uppgår till ungefär 40 000 kronor på ett år, enligt föreningens uppgifter. Utöver detta 

arbetar föreningen på flera plan med integration, de hjälper bland annat ungdomar med 

läxläsning där två av medlemmarna som är Matematik- och fysiklärare och som arbetat 

som lärare i Somalia innan de kom till Sverige, löser många problem med läxorna genom 

att förklara på barnens hemspråk, vilket underlättar inlärningen. Föreningen anordnar 

studiecirklar där ungdomar informeras om hur det svenska samhället fungerar, de 

anordnar även kurser i körkortsteori och simundervisning för kvinnor, man spelar fotboll 

och åker på turneringar. De har även ett samarbete med landstinget i Östergötland där 

föreningen översätter information om hur sjukvårdssystemet fungerar i Sverige och ser till 

så att den når ut. Föreningen får även föreningsstöd av kommunen. 

  

Vi hjälper inte bara ungdomar, vi pratar med somalier om hälsa, vilka sjukdomar det finns i Sverige, hur 
det fungerar här. Det finns många som drabbas av sjukdom men dom vet inte hur det fungerar här 
dom vet inte vart som ska ringa, vart dom ska vända sig. Vi gör det lättare och kanske hjälper dom att 

ringa eller ger dom telefonnummer till sjukmottagningen eller sjukhuset [...] vi hjälper kvinnor att 

komma ut så de inte bara sitter hemma. Vi har kontakt med en barnmorska som ska komma och 
informera om hälsa till kvinnorna. Som till exempel mammografi, som man får i brevlådan med några 
års mellanrum, dom vet inte vad det är alltså, dom kastar brevet i papperskorgen. 

  

Föreningens arbete bidrar till att förhindra att dessa människor, på grund av deras 

socioekonomiska status, inte skulle ha samma tillgång till vård som infödda, ett tillstånd 

som om det bestod, skulle bidra till att återskapa deras position i samhällshierarkin. 

Genom föreningen introduceras medlemmarna till olika instanser i samhället och de 

informeras även om det demokratiska system som finns i Sverige. Ett stort arbete görs 

inom föreningen för att främja både ungdomars och vuxnas kontakt med det svenska 

samhället. Men frågor uppstår kring vad det är föreningarna uppmanas att bedriva. Vems 
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definition av integration är det som präglar föreningens arbete? Till stor del är det 

Norrköpings kommuns definition av integration som är rådande i deras arbete, om vi ser 

till avtalet som finns kommunen och föreningen emellan. I avtalet finns punkter som 

föreningen förväntas följa (se ovan) för att erhålla en del av det bistånd man får av 

kommunen. En av informanterna får frågan om personen upplever att även de som är 

födda i Sverige jobbar med integration på ett bra sätt:  

  

Nej det måste jag erkänna. Svenskar dom har sitt eget kultur, alla har sitt eget. Men det är frivilligt att 
träffa andra [...] Integration det handla också om att svenskar behöver lära sig somaliska kunskaper 
också och vi somalier behöver lära om svenska kontexten.  

  

Blir föreningarna uppmanade till assimilerande verksamhet, av stat eller kommun genom 

krav för föreningsstöd snarare än integrerande verksamhet, eller befinner sig processen 

någonstans mellan dessa två begrepp? Vilket vidare blir en fråga om maktresurser, där de 

som innehar dessa också tilldelas ett tolkningsföreträde i frågan kring vad integration 

är.  Ställs liknande integrationsfrämjande krav även på de föreningar som inte är etniskt 

grundade? Om så inte är fallet, indikerar det att integrationsfrågan anses vara en 

'invandrarfråga' i Norrköpings kommun, som även skall drivas av invandrare. Att 

medborgares engagemang i föreningar är positivt för integrationen i samhället är de flesta 

överens om både inom den politiska debatten och inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen. Det finns goda skäl för staten att främja detta föreningsengagemang men 

därmed följer även underliggande motsättningar mellan statens intentioner att både styra 

organisationerna och värna om deras autonomi (Bengtsson 2004:32).      

  

En av informanterna är i 40-årsåldern, har fyra små barn och är gift. Han har under en 

längre tid arbetat som undersköterska men är sedan några år tillbaka arbetslös. 

Informanten fungerar som kontaktperson inom föreningen, där har han kontakt med 

bland andra kommunen, landstinget, försäkringskassan, migrationsverket, 

arbetsförmedlingen och Hyresbostäder. Det första steget när det kommer någon ny till 

Sverige och till stadsdelen där föreningen är verksam, är att dela ut information på 

somaliska. ”Vi jobbar ju frivilligt och jag är arbetslös så jag kan genomföra detta arbete, jag 

tänker inte att jag är arbetslös jag tänker bara att människor som kommer behöver hjälp”. 

Ett flertal aktiviteter som rör läxläsning, simundervisning, kulturella uppvisningar, 

körkortsteori, idrottsaktiviteter, fester och arrangemang, resor och politik arrangeras av 

föreningen i samarbete med olika myndigheter. Informanten berättar att det är svårt att 

säga exakt hur mycket tid han lägger ner på att samordna aktiviteterna och hur mycket tid 

han lägger på arbetet som avtalet med Hyresbostäder avser, det beror på vad som händer i 
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samhället. Men om sitt ideella arbete säger han så här:  

  

Om man ska få betalt när man gör lite grejer, det är inte framgång det lyfter inte samhället. Om du 
kräver betalt varje jobb, det går inte alltså, man måste jobba själv och frivilligt, det ingår i systemet att 
jobba själv och frivilligt. 

  

Att döma av det informanten berättar, är han inte otillfredsställd med sin situation och 

sysselsättningen verkar vara något positivt för honom. Samtidigt bör relationen mellan 

föreningen-individen och kommunen belysas med tanke på informantens inställning att 

det ingår i systemet att arbeta gratis. Ideellt arbete förekommer idag på många håll, men 

det är av betydelse vem som arbetar ideellt, i vilken utsträckning och i vilken position den 

personen befinner sig. Maktstrukturer behöver inte vara av ondo och det är inte heller 

alltid så att människor vill frigöra sig från dem, makt kan vara både produktiv och 

begränsande (Winther Jørgensen & Philips 2000:20-21) men där maktstrukturer råder finns 

det också ett behov av att synliggöra dessa. Informanten besitter kulturella och sociala 

kapital (Bourdieu 1993) som kommunen är i behov av, då det rör frågor om integration. 

Han har en del av de kapital som krävs i form av kulturell kunskap, språk och sociala 

kontakter för att kunna utföra integrationsarbete, kapital som de flesta anställda vid 

kommunen saknar. Enligt Vänsterpartiet i Norrköping är de personer som invandrat till 

Sverige från Somalia och som bor i Norrköping, den etniska grupp där arbetslösheten är 

som störst. Föreningen bedriver verksamhet som ska främja medlemmarnas situation i 

arbetslivet.    

      

Somaliska ungdomsföreningen vill ha ett bra samhälle och påverka samhället, det handlar inte bara om 
att visa sin kultur eller göra kulturella uppvisningar, det handlar också bland annat om att göra eget 
företag också. Och där vi har lyckats också, idag finns tre affärer här i Norrköping. Och när man ska 
göra eget företag man måste kontakta arbetsförmedlingen, skatteverket och ha kontakt med näringslivet 
också. Det är inte så enkelt att starta eget företag här i Sverige, det finns vissa regler och lagar. Så i 
början vi informera om hur man tar kontakt med myndigheterna, arbetsförmedlingen, skatteverket och 
näringsliv också och då har man lyckats också. Och det finns fler som funderar på detta inför framtiden 
också. 

  

På detta vis bidrar föreningen till att öka individernas inflytande och ställning i samhället. 

En förening sägs kunna stärka medlemmars position och deras politiska makt i samhället 

på två olika sätt. Kollektivt drivs gruppen framåt då föreningen driver sina gemensamma 

intressen framåt och lyckas med det där ett intresse finns, som i Somaliska 

ungdomsföreningen, att stärka svensk-somaliers position i Sverige. Medlemmarna stärks 

även på ett individuellt plan och där de tillägnar sig socialt kapital. Föreningen har stor 
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betydelse för att bygga upp och upprätthålla sociala nätverk och stärka människors 

ömsesidiga tillit föra att på så vis underbygga en demokratisk anda hos folket (SOU 

2004:49 s.13-14). Sociala rörelser kan också åstadkomma förändringar i de politiska 

möjlighetsstrukturerna, alltså förändringar i det institutionaliserade strukturella politiska 

systemet (SOU 2004:49 s.103). Föreningen kan välja oanade mobiliseringsformer som 

sedan kan skapa nya möjligheter i den befintliga strukturen.  

   I ett perspektiv av politisk integration (SOU 2004:49 s.8) blir Somaliska 

ungdomsföreningen en maktresurs som direkt eller indirekt ger medlemmarna ökade 

möjligheter att påverka politiskt, både genom de aktiviteter som bedrivs men också genom 

de möten som hålls där det i olika ämnen, diskuteras hur det politiska och demokratiska 

systemet fungerar i Sverige. Föreningen bidrar till att öka individens samhällsengagemang 

och bygga upp dennes politiska självförtroende. Även som grupp stärks dessa människors 

politiska identitet och möjligheten att påverka och driva igenom frågor. En informant 

berättar bland annat om hur det genom föreningen går att driva igenom deras egna 

intressen, som till exempel att få bistånd till ett biljardbord till föreningen, eller hjälp att 

anlägga en fotbollsplan. En av informanterna beskriver vad föreningen betyder för 

ungdomarna:  

  

A - våra ungdomar hade inte roligt, men när vi startade vi spelar fotboll och hyrde en bil och åkte och 
spelade cup i Katrineholm, vi spelade söndag och fredagar här. Då kom massor av killar och 
ungdomarna och dom är glada, dom skriker och springer och spelar. Sen kom vi hit och dricker kaffe 
och bulle och sånt, då känner man jätteglad, annars man har tråkigt och bara sitter hemma och tittar på 
teve. Och ibland föräldrarna tillåter inte barnen att gå ut för dom är rädda, men när barnen kommer hit 
vi spelar fotboll och åker tillsammans Katrineholm eller Stockholm så föräldrarna känner sig i trygghet 
och glad. Och man känner också att man lyckas i Sverige, annars folk säger att livet i Sverige är tråkigt, 
för dom har inte lyckats, men Sverige det är inte tråkigt det är roligt men det beror på en själv, på 
personen själv alltså hur du lyckas i livet det är inte bara i Sverige i Somalia också. 

I- När du säger lyckas, vad tänker du på då? 

A- Till exempel du går till skolan och går hem och tittar på teve, du har ingen kompis vad du känner? 
Andra kompisarna är tillsammans och har roligt åker på bio, besöker bio eller hyra filmer tillsammans 
på sommaren åka till olika ställen ha roligt hela tiden, men om du bara känner ensam, du bara tänker 
livet det är tråkigt i Sverige och du har inte, du har inga kompisar, du sitter hemma vid data eller teve 
och tänker att leva i Sverige är tråkigt. 

  

Att lyckas verkar enligt informanten vara nära knutet till att känna gemenskap och genom 

föreningen kommer ungdomarna i kontakt med samhället och introduceras till olika 

samhällsarenor. Detta kan ses som vardagligt samhällsengagemang som stärker både 

individerna och gruppens position i samhället. Att föreningen finns, att den bedrivs är inte 

bara till medlemmarnas fördel i form av större inflytande i samhället, kommunen drar 

också fördelar av att man organiserat sig ”hur kan Norrköpings kommun komma i 
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kontakt med somalier om inte föreningen hade funnits? Det hade varit jättesvårt, dom kan 

inte ringa till varje” säger en informant, vilket är värt att poängtera, föreningen underlättar 

även där arbetet för kommunen att nå ut till dessa människor med information och nå 

dessa människor som grupp.  

    

Tre av de fyra informanterna berättar om sina upplevelser kring praktikplatser de haft. 

Praktiken anordnas genom arbetsförmedlingen som ett sätt att få människor att komma in 

på arbetsmarknaden. En av informanterna som har praktiserat på två olika ställen i 

sammanlagt 16 månader berättar:  

  

Jag är inte nöjd vet du, om jag praktiserar någonstans i tre, sex eller åtta månader det är bra om du får 
något tillbaka. Vi praktiserade där men dom bjuder ingenting. Men det är inte bra om du praktiserar åtta 
månader utan pengar och sen du får ingenting tillbaka. Jag vet inte varför, jag kommer i tid och allt så 
där, men jag vet inte. Men ibland invandrare dom behövs bara till att praktisera, dom behövs inte till 
jobb, det är inte bara jag, dom andra som jag studerat med också. Och det är inte bara somalier som det 
händer […] det är svårt alla som är invandrare som kommer hit, dom kan olika jobb dom är lärare eller 
något annat, men det är bra om fixar något, vi praktiserar bara och vi gör ingenting. Vi slutar skolan 
och vi vill börja jobba, men det finns ingenting. 

  

En annan av informanterna säger så här:  

  

Man ska inte bara praktisera hela tiden, man jobbar bra och sen dom säger han är bra och jag vill ha 
den här killen ska fortsätta, hela tiden fortsätta på praktikplatser. Men om jag är duktig måste man ta 
den här personen, men man vill att han ska jobba gratis 'ah han är bra' fortsätt i tre månader till och tre 
månader till och tre månader till, så man fortsätter, sen har det gått ett år eller två, dom säger nej, du får 
inget jobb, människan blir trött du vet och jobba två år gratis, det är bra om man anställer honom eller 
henne. Tjejer som har jobbat som undersköterska dom jobbade bra men dom fick inget jobb [...] men 
praktik det är bra också alltså för du kan lära dig där och om du känner ingen hur ska du få jobb? då är 
praktikplats bra, så får du en möjlighet att få jobb så du kan få meriter, men utan praktik är det svårt att 
hitta jobb. 

  

Problemen som informanterna beskriver är ett exempel där föreningen kan bidra med att 

stötta individer, i form av att träffas och prata och dela sina erfarenheter, men också i form 

av att driva frågan vidare som grupp för att förändra sin situation.  En av informanterna, 

som har en ledande position i föreningen, berättar hur de där arbetar med individernas 

upplevelser av kränkande slag eller andra problem:  
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Jag driver frågor tillsammans med föreningen, om någon som känner att det är problem någonstans så 
dom kontaktar mig och de berättar till exempel att de inte blivit behandlade som andra, då träffas vi i 
grupper om jag berättar om att jag har pratat med somalier som har lite bekymmer i skolan eller inom 
arbetsmarknaden. Vi har kontakt med andra föreningar i grannkommuner. Jag uppmuntrar hela tiden, 
kör du lyckas […] för om det finns några invandrare hos till exempel polisen det blir enklare för att 
lösa, hur man ska söka efter någon eller jobba, men om det bara är svenskar som driver 
polismyndigheten det blir svårare för att dom känner inte kulturen.  

 

En verksamhet som är mycket nödvändig. Enligt informanterna finns det arbetsgivare 

som sätter i system att utnyttja praktikanter och de beskriver även hur detta får individen 

att känna sig trött och håglös. Det blir i längden ett stort problem, inte bara för individen, 

som tappar tillit till systemet och tron på att kunna skaffa sig ett jobb, utan också ett stort 

problem vad det gäller stigmatisering av dessa individer (jmf. Goffman 2011). Det är av 

stor betydelse att problemen tas upp till ytan och faktiskt motarbetas, speciellt i en tid som 

denna, när arbetstillfällen är få och det systematiserade utnyttjandet lätt kan bli 

normaliserat. Praktiken får i dessa fall motsatt effekt, det leder till färre jobb och företag 

eller arbetsgivare får ännu en anledning att inte nyanställa.  
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Från diktatur till demokrati 

Inbördeskriget i Somalia bröt ut i början på 1990-talet. Landet är en diktatur där det finns 

stora motsättningar mellan olika klaner och kriget pågår fortfarande. Att komma från en 

diktatur till en demokrati har varit en stor omställning för informanterna. Genom deras 

berättelser framgår det att bland många Somalier som kommit till Sverige har diktaturen 

varit en självklarhet, de var införstådda med att de skulle få det bättre i Sverige men 

många har även trott att Sverige fungerar som en diktatur. Därför har en viktig del av 

Somaliska ungdomsföreningens arbete gått ut på att informera om det svenska 

demokratiska systemet. Samtliga informanter uttrycker en stor tacksamhet i sina 

berättelser över att ha fått komma till Sverige och de uttrycker åtskilliga gånger de goda 

sidorna med landet och de människor de mött här. Informanterna har bott i Sverige 

alltifrån tre till 20 år. De har alla olika erfarenheter både av Somalia och av Sverige. Men 

de är alla överens om att de lämnade ett sämre styrelseskick och kom till ett land med 

demokrati och bättre förutsättningar än vad som just då fanns i hemlandet. Men 

styrelseskicket är bara en del av Somalia, för de är också överens om att de vill flytta 

tillbaka till Somalia, när det blir fred. En av informanterna berättar om sin upplevelse 

under första tiden i Sverige när han sökte asyl och fick tre avslag, han beskriver den tiden 

som tre förlorade år av sitt liv då det enda han gjorde var att vänta, tre mycket psykiskt 

påfrestande år som såg ut att sluta med att han skulle bli tvungen att återvända till kriget.  

  

Socialdemokratiska regeringen ville vänta med att ge uppehållstillstånd och se om situationen i Somalia 
skulle bli bättre. 2004 jag fick mitt första avslag sen jag väntade och överklagade beslutet och fick avslag 
andra gång 2005. Jag överklagade igen och fick avslag och ärendet blev slutärende. 

  

En av lärarna på SFI, Svenska för invandrare, talade om för informanten vad slutärendet 

innebar och sa att han nu skulle återvända till Somalia. 

  

Jag har flytt från Somalia på grund av problemen, jag sa att dom kommer döda mig, hon sa till mig att 
du behöver inte förklara, detta är ett slutärende, du ska bara vänta tills du ska återvända till Somalia […] 
situationen var då kaos, krig och jag vet inte vad jag skulle göra om jag åker tillbaka till Somalia, det är 
inte rättvist, asylprocesserna.  

  

Inför återvändandet fick informanten praktisk utbildning, som han skulle ha nytta av när 

han kom tillbaka till Somalia ”hon [läraren] sa att jag skulle få lära mig lite grann om hur 

man gör skor, lite snickeri och så men jag sa det där går inte i Somalia, i Somalia överlever 

man genom att ha försvar, om någon attackerar eller vill döda dig du behöver vapen, inte 

kunna göra skor”. Efter sitt avslag krävde informanten att bli garanterad säkerhet om han 
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skulle åka tillbaka ”jag sa, om jag ska åka tillbaka jag vill ha ett intyg från FN, att jag ska 

leva i Somalia i trygghet och hon sa nej det kan jag inte lova”. Men så i december 2005 fick 

informanten tillsammans med många andra somalier amnesti och permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. En annan av informanterna berättar att hon kom till Sverige 

för tre år sedan ”jag saknar Moghadishu, min man och jag saknar mina föräldrar och det 

finns inte is i Somalia” en tredje informant säger:  

  

Jo det har gått väldigt bra för mig, det här är mitt land nu. Det är fortfarande jättesvår situation i 
Somalia, det är fortfarande inbördeskriget som härjar i hela landet, jag hoppas att det kan bli stabilitet, 
då kan man åka tillbaka, det är mitt hjärta om man säger så, speciellt Moghadishu där är jag född. Du 
vet vi åkte till havet och till stranden och badade och vi var där det var jätteskönt. Svenskarna åker till 
Mallorca eller Turkiet och betalar för solen. 

  

En viktig del för informanterna är att bevara den somaliska kulturen och föra den vidare 

till de ungdomar som växer upp i Sverige men som har kopplingar till Somalia. I det 

arbetet är föreningen viktig.  

  

Vi bevarar den somaliska kulturen för de unga som är födda här, för att inte glömma sin kultur alltså, 
alla invandrargrupper eller alla som bor i Sverige har sin kultur. Vi är jätteglada att man får hemspråk i 
Sverige. Det är jätteviktigt alltså att bevara kulturen. Om du åker till Somalia är det viktigt att ha din 
kultur, för mig tror jag det var jättebra att ha sin kultur. I Norrköpings kommun vi gör kulturella 
uppvisningar. En i maj med hyresbostäder i Navestad, det var många kulturella föreningar som kom dit, 
det var mat och sång.  

  

En av informanterna brukar fira jul med en svensk familj ”man behöver inte äta skinka, du 

kan äta fisk och fira jul ändå och sedan kan svenskar komma och fira vår högtid” säger 

han. Det finns ett oerhört intresse av att förstå, men också en enorm längtan efter att bli 

förstådd. Att på nytt bygga upp den gemenskap som man tidigare haft i form av vänner 

och familj, blir ett stort projekt både på individuella och kollektiva plan. Föreningen bidrar 

till att underlätta identitetsarbetet och arbetet med att skapa ett nytt sammanhang och på 

nytt känna gemenskap i det nya landet. För dessa fyra individer ingår att bevara den 

somaliska kulturen och föra den vidare till sina barn, i begreppet integration.     

  

Den av informanterna som är partipolitiskt engagerad, ser sin tid i Somalia och i 

Sverige, de händelser, glädjeämnen, svårigheter och den sorg som han mött, som något 

som har format hans politiska intresse.  
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Jag vill jobba med integrationsfrågor för att det ska bli bättre för kommunerna och för invandrarna. 
Integrationen ska börja redan i SFI-skolan till exempel om du kommer från Irak och du vill bli läkare, vi 
ska träffa någon som läser till läkare, träffa några elever som går på Linköpings universitet och komma 
ut i samhället, se hur det är. Det man är intresserad av ska man få möta, man ska få hjälp att till exempel 
se hur det är i arbetslivet, hur det är att studera på universitet, så att man tidigare kommer i kontakt med 
samhället. 

  

Det är en stor skillnad mellan Somalia och det diktatoriska system som råder där och det 

svenska. En av informanterna berättar:   

  

I Somalia du röstar bara på presidenten, och dom tvingar folk att rösta alltså, det finns inga partier, bara 
en parti och det är presidentens parti. Och allt folk tvingas att rösta, det är militär alltså, det är inte 
demokratiska system, det går inte säga att jag inte vill rösta på det parti, dom tvingar dig att rösta […] 
När man kommer till Sverige somalier säger 'oj', det är skönt du kan lämna din röst och man känner sig 
stolt. Man tänker ju på framtiden i Somalia, hur det ska bli olika parti i riksdagen om man röstar i olika 
val, man vill ha demokratiska system i hela Afrika och vill förändringen kommer snart, det är 
diktatoriska länder alltså, därför kämpade vi och jobbade med valet här, det är viktigt när vi bor i 
Sverige, människors röst är viktigt, man röstar olika. Somalierna brukar kasta röstkortet i 
papperskorgen, och dom tror det är samma system som i Somalia, men vi jobbar, förklarar och säger att 
det här är inte samma, det här är olika partier det här är din röst, man räknar din röst.  

  

Att demokratin och politiken är öppen i Sverige uppskattas av informanterna och de 

beskriver politiken i Sverige som något väldigt positivt.  

  

Träffar man en partiledare i Sverige du kan hälsa på dom och fråga dom, men i Somalia du kan inte 
hälsa på Presidenten eller minister, varje minister har tjugo bilar och militärerna hoppar av och man blir 
ju rädd och så, man tror att det är krig. Det är skillnad här du kan prata med partiledare och ställa 
frågor, man känner sig stolt och glad. Men där man är rädd alltså, en minister har tjugo bilar och 

militärerna med militärkläder hoppar av bilarna, det är skillnad det.   

  

Alla fyra informanter längtar tillbaka till Somalia och en av dem säger: ”Jag hatar vintern 

jag kommer att flytta tillbaka så fort jag kan. Har du lagom med pengar du kan leva 

jättebra i Somalia. Det blir aldrig kallt och du kan plocka mango, banan apelsin från 

träden. Här måste du köpa sånt”. Hon är inte ensam om att vilja åka tillbaka och det finns 

även visioner och drömmar om att upprätta en demokrati i Somalia med de kunskaper 

man fått i Sverige. En av informanterna säger även att somaliers framgångar i Sverige, att 

somalier kommer in på betydelsefulla poster som i kommunfullmäktige eller i riksdagen 

också gynnar arbetet med att upprätta en demokrati i Somalia ”man ser aha han är i 

riksdagen, det är viktigt för att få stabilitet i Somalia, dom kanske ser att han är i 

regeringen i Sverige, de kanske tänker aha [...] man får större förtroende. Och vi kan åka 

dit och informera om systemet” en annan informant säger så här: 
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Det är en bra fråga, det beror på hur situationen är om det är riktigt stabilt och trygghet då kommer jag 
att bo där, men jag kan inte glömma tiden jag bott i Sverige och jag ska informera om allt jag har lärt 
mig i Sverige, för mig är det jätteviktigt att barnen känner trygghet och blir starkare. Jag jobbade 
tidigare i FN i Somalia, gav medicin men det handlar inte bara om det, att ge medicin, man ger också 
kunskap. 

  

Varje framgång i Sverige ses som en vinst och en av informanterna beskriver det faktum 

att en av deras medlemmar nu sitter i kommunfullmäktige som ett erkännande ”vi har 

lyckats ta ett steg fram, det betyder att vi är välkomna och får göra kommunpolitik i 

Norrköpings kommun”. En annan beskriver att varje kontakt eller erkännande från, det 

svenska samhället ses som en vinst ”när Farah kom in i kommunfullmäktige det är ett 

stort steg framåt för oss, att du kommer hit och vill veta om oss är ett steg framåt”. Att 

engagera sig i det politiska system som finns i Sverige är viktigt för två av informanterna 

och de driver arbetet hårt i föreningen.   

  

Det finns somalier som inte röstar på mig och jag sa till dom, tack alla som har röstat på mig och tack 
alla som har röstat på andra, jag vill att ni ska rösta oavsett vilket parti ni tycker om. Jag vill inte att ni 
ska kasta bort röstkortet i papperskorgen, det är din röst du kan påverka, i kommunen i landstinget.  

  

Det finns en attityd bland dessa två drivna informanter att det är väldigt viktigt att vara en 

del av valet, kanske en attityd som blivit påverkad av det förtryck och den diktatur man 

tidigare kommer ifrån. En av informanterna svarar så här på frågan om varför det är 

viktigt att rösta:  

  

Man lär sig systemet, det demokratiska systemet, det är ingen som tvingar dig du måste rösta, men du 
lär dig olika partier vilken parti och deras idé du tycker om alltså, då du kan välja vilken parti. Det är 

roligt att rösta, är det första gången alla tycker att valdagen är kul.   

  

Informanternas engagemang ligger alltså både i att stärka sin egen och andra svensk-

somaliers situation i det svenska samhället. Genom deras politiska engagemang hoppas de 

kunna påverka både individens och gruppens situation i Sverige genom representation 

inom politiken. Kollektiva vägar till politisk integration kräver två olika steg. Det första 

steget förutsätter att personer med utländsk bakgrund har någon form av makt över 

föreningens agerande och det andra steget kräver att föreningen har någon form av 

inflytande i politiken (SOU 2004:49 s.15). Somaliska ungdomsföreningen har både makt 

över föreningen och föreningen har genom en av informanterna inflytande i politiken. Det 
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informanterna även talar om är att deras engagemang med att integrera de som kommit 

från Somalia till Sverige i det svenska samhället, också är ett arbete som man tror indirekt 

kan stärka hemlandet. Genom att lära och visa hur demokrati och demokratiska system 

fungerar, hoppas de kunna påverka situationen i hemlandet. Informanterna hoppas på en 

snar förändring i hemlandet och flera av dem har en vision att vara där och delaktig i 

arbetet att bygga upp en demokrati i Somalia. De diskuterar även att om en svensk-

somalier tar en plats högt upp i de beslutsfattande organen i Sverige, skulle det vara till 

fördel i arbetet att bygga en demokrati i Somalia. Arbetet kan därför även ses, inte bara 

som en integrerande verksamhet avsett för att gynna gruppens situation i Sverige, utan 

också en verksamhet som syftar till att de faktiskt en dag ska kunna återvända. Tre av de 

fyra informanterna benämner Sverige som deras land, men de säger också att Somalia är 

deras hjärta. Informanterna befinner sig i ett tillstånd som handlar om att anpassa sig till 

det samhälle där de nu lever, men samtidigt ha sitt hjärta någon annan stans. En informant 

säger att ”om man lär sig svenska språket du kommer in i det svenska samhället, men om 

man bara umgås med somaliska grupper du segregeras. Vi bor i Sverige och vi måste 

komma in i samhället”. Samtidigt säger samma informant ”jag känner det här är mitt land, 

men om det blir lugnt då kan man åka tillbaka till Somalia, det är mitt hjärta där”. I tanken 

om att återvända stärks kanske också behovet av att bevara den somaliska kulturen och 

föra den vidare till sina barn.  

  

En av informanterna berättar att Somaliska ungdomsföreningens första år inte var lika 

aktiva som de efter 2009. Det fanns motsättningar inom föreningen mellan människor som 

hade olika klantillhörighet, väl förståeligt var det svårt att glömma och gå vidare när 

motsättningarna tidigare hade fått konsekvenser som mord, förtryck och tortyr. Till slut 

hölls ett möte i lokalen där alla pratade igenom problemen. ”Vi sa det att nu bor vi i 

Sverige, vi måste glömma klanen. Hjärnan är fortfarande kvar där, medan kroppen är här. 

Hur ska vi kunna komma in i samhället och hur ska kommunen kunna hjälpa oss när vi 

fortfarande krigar?”. Efter mötet lade man klantillhörigheten bakom sig och 

medlemmarna har sedan dess arbetat tillsammans. Händelsen talar om de svårigheter 

individen ställs inför, både i fråga om att komma till ett nytt samhälle, men också i fråga 

om att nu ses som en homogen grupp. Känslan av identitet grundar sig inte enbart på 

nationstillhörighet, den är rotad i vardagens sammanhang, att människor delar etnisk 

identitet betyder därför inte att man känner sig väl tillrätta med alla landsmän (Ehn 

2000:40).  
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Slutligen 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var alltså att studera fyra medlemmar av den Somaliska 

ungdomsföreningen och deras politiska deltagande. Jag var intresserad av att förstå hur 

de förhåller sig till de demokratiska och kommunpolitiska processer som råder i 

Norrköping. Jag ville även titta på vilken roll föreningslivet spelar i deras liv, utifrån ett 

politiskt perspektiv.  

  

Två av informanterna är mer engagerade i politiken än de andra två. En av dem är 

partipolitiskt engagerad och sitter i kommunfullmäktige. En annan arbetar mycket med att 

få medlemmarna i föreningen politiskt intresserade, genom att informera om hur politiken 

fungerar och för att förklara vilka möjligheter det finns att påverka. Ett arbete som är av 

stor betydelse då många av medlemmarna, som kommit från en diktatur, inte vet vilka 

rättigheter och vilka möjligheter som finns i den svenska demokratin. Tre av 

informanterna röstar i stat, kommun och landstingsval medan den fjärde saknar rösträtt. 

Men alla informanter har ett politiskt engagemang. Samtliga besökte mötet som ägde rum 

mellan Vänsterpartiet och föreningen vilket bör ses som att det finns ett intresse för 

politiska frågor. Samtliga informanter engagerar sig även i de aktiviteter, som verkar 

integrerande och som stärker gruppens ställning i det svenska samhället.   

  

Informanternas politiska deltagande syftar inte bara till ett demokratiskt arbete i Sverige. 

Det finns även en vision om att vara delaktig i arbetet att upprätta en demokrati i Somalia 

när kriget är över. Samtliga informanter vill flytta tillbaka till Somalia när det blir fred och 

stabilitet. I intervjuerna framgår det även att hur det går för svensk-somalier i Sverige, om 

de lyckas komma in på betydelsefulla poster inom politiken, anses ha betydelse för vad 

som händer i Somalia. En av informanterna beskriver att det skulle vara till fördel för 

uppbyggandet av demokratin i Somalia om det fanns svensk-somalier i riksdag eller 

regering i Sverige.    

  

Två av medlemmarna upplever att de har möjlighet att påverka kommunpolitiken. 

Tillvägagångssätten de beskriver handlar om demonstrationer och skriftliga klagomål 

eller förslag på förbättringar som skickas till politiker. De andra två känner inte så och de 

beskriver även att det finns ett skadat förtroende mellan dem och politiker. Däremot 

upplever en av dessa två att personen har möjlighet att påverka om det är något som är fel 
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i samhället. Känslan av att inte kunna påverka kan vara sammankopplad till det 

utnyttjande som flera informanter beskriver när det gäller praktikplatser. Arbetsgivare 

sätter i system att utnyttja praktikanter, den tid de har möjlighet. En av informanterna var 

praktikant i sammanlagt 16 månader utan lön. Arbetsgivaren gav henne hopp om att få 

jobb, vilket aldrig blev av.   

  

Somaliska Ungdomsföreningen spelar en stor roll för medlemmarna på flera plan. 

Föreningen arbetar för att stärka svensk-somaliers grupp i samhället samtidigt som de 

inom föreningen arbetar för att bevara den somaliska kulturen. Alla informanter beskriver 

föreningen som något mycket positivt och som ”deras liv”. Som kollektiv drivs gruppen 

framåt då föreningen driver medlemmarnas gemensamma intressen framåt och lyckas 

med det. Medlemmarna stärks även på ett individuellt plan och där de tillägnar sig sociala 

kapital genom föreningen.  Inom föreningen läggs det ner ett stort ideellt arbete inom 

integration, denna verksamhet styrs till viss del indirekt av kommunen som ställer krav på 

integrationsfrämjande verksamhet för att föreningen skall erhålla vissa bistånd. 
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Rekommendationer 

Jag vill börja detta avsnitt med att reservera mig. Då denna studie endast baseras på 

informanternas berättelser innebär det också att det finns en hel del information inom det 

kommunala arbetet som jag inte känner till. Men utifrån denna uppsats och de berättelser 

jag fått ta del av anser jag att kommunen bör se över det arbete som utförs ideellt av 

svensk-somalier och som tjänar kommunens syften. För som jag tidigare skriver, ideellt 

arbete förekommer på flera håll, men det är av betydelse vem som utför arbetet, i vilket 

utsträckning och vilken position i samhället den personen eller de personerna har. Jag 

riktar inte denna kritik mot ideellt arbete överlag, utan endast mot det arbete som utförs 

inom kommunens ansvarsområden, som till exempel grundskoleutbildning. Även en 

sådan sak som att informera nyanlända om det demokratiska systemet, vad ett röstkort är 

och hur det går till att rösta kan tyckas borde ligga i politikers intresse. Kanske särskilt i en 

tid som denna, då politiker val efter val ställer sig frågan varför valdeltagandet är lågt 

bland utlandsfödda svenskar. Alltså, en skälig ersättning eller en anställning som 

motsvarar det arbete som utförs, skulle inte bara vara rättvist utan det skulle även gynna 

kommunens integrationsarbete. Arbetet skulle gynnas då det i denna studie framgår att 

svensk-somaliers politiska deltagande, deras samhällsengagemang och deras möjligheter 

och förmåga att ’ta sig in’ i det svenska samhället ökar i samband med att det finns 

personer de kan identifiera sig med på beslutsfattande poster eller på andra positioner i 

samhället.  

  

I Sverige är bildningsnivån hög, finns det plats i detta samhälle för personer som inte 

uppfyller dessa höga utbildningskrav? Många gånger inte. Men kanske skulle 

integrationen underlättas om människor släpptes in i samhället, trots det vi idag kallar 

bristande språkkunskaper. Kanske skulle det bli lättare att lära sig språket då? Jag vill 

mena att dessa människor sitter på värdefulla kapital i form av språk, kulturella 

kunskaper och sociala nätverk, kunskaper som kommunen är i behov av för att bedriva en 

lyckad integration. Därför ser jag det också som en självklarhet att dessa kapital bör 

värdesättas och aldrig utnyttjas. Alltså, fler invandrare på betydelsefulla positioner inom 

beslutsfattande organ och även i arbetslivet, är inte bara rättvist och till fördel för 

invandrarna, utan i minst lika hög grad till fördel för de beslut som fattas och för den 

integration som avses bedrivas.  

 

I ett avsnitt diskuteras ett av de bemötanden en av informanterna fick när han under valet 

2010 kom in i kommunfullmäktige. Hans representativitet ifrågasattes och man undrade 

varför han, som inte varit i Sverige så länge skulle sitta med där. En intressant syn på vad 
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representativitet är. Det räckte alltså inte med att bli inröstad för att han skulle anses 

representativ. Jag vill hävda att det finns ett motstånd, från vissa håll, mot att göra 

demokratin och politiken mer deltagande och mer tillgänglig för alla. Det kanske till och 

med finns en rädsla i de maktförskjutningar som skulle ske. Precis som jag också 

argumenterar tidigare, behöver inte makt vara något negativt, men där maktstrukturer 

råder, finns också ett behov av att synliggöra dessa. Den öppna dialog som hölls med 

vänsterpartiet och föreningen, tjänade inte bara till att politiker faktiskt fick reda på hur 

det ser ut och vad människor tycker i den verklighet som de sedan beslutar om, denna typ 

av möten kan även öka både medborgarnas engagemang i politiken och deras tillit till 

politiker.  
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