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1. Inledning 

Globaliseringen har medfört att människor som tidigare levt i olika delar av världen numera 
kan komma att leva i samma stad. Samtidigt har detta fört med sig sociala ojämlikheter 
mellan majoritetsbefolkningen och de som immigrerat från andra länder. Barn och ungdomar 
befinner sig i en rörlig och känslig livsfas och var och en med sina specifika 
vardagsskildringar. Diskriminering (ålder, kön, klass, etnicitet) och social utsatthet kan vara 
några av de utmaningar som ungdomar utsätts för i samhället. Under Sveriges 1990-tal så har 
de sociala, ekonomiska och de lokala skillnaderna ökat och fått en ökad betydelse för 
individens livsvillkor.   

Ungdomars sociala position speglar samhällsförändringar. Att studera ungdomar med 
invandrarbakgrund i en storstadskontext som Stockholm är intressant eftersom dessa 
framställs som en grupp, en social kategori som utsätts för negativa kategoriseringar och 
fördomar. Stockholm är en storstad vars samhällsklimat genomsyras av individers olika 
sociala livsvillkor, förutsättningar samt gränsdragningar som sker utifrån etniska, 
klassmässiga och/eller geografiska skillnader. Utifrån dessa faktorer kan staden sägas vara 
uppdelad i det inkluderade och exkluderade.  

Tidigare ungdomsforskning har belyst ungdomar med invandrarbakgrund och deras 
utanförskap i det nya Sverige utifrån olika kategorier och aspekter, som kön, klass och 
etnicitet i relation till ungdomars bostadsplats. Generellt reduceras, i dessa forskningar, 
ungdomar med invandrarbakgrund till stereotyper utifrån att de positioneras och reduceras till 
att de enbart befinner sig i storstäders marginaliserade, stigmatiserade och negativt 
segregerade förorter. Denna studie omfattar åtta ungdomar med invandrarbakgrund, varav 
fyra som bor i förorter/ innerstan och de andra fyra bor i stigmatiserade och marginaliserade 
förorter. Urvalet har gjorts för att utifrån deras tillhörighet till ett bostadsområde få deras syn 
på sitt bostadsområde, upplevelser av olika sociala livsvillkor, (exempel som delaktighet och 
inflytande över sina liv) samt hur de ser på sin framtid och möjligheter. Vad för likheter och 
skillnader finns det mellan de som vuxit upp i de två olika typer av områden? 

1.1 Problemformulering 

Utifrån fokus på ungdomar med invandrarbakgrund och deras personliga relation till sitt 
bostadsområde är det viktigt att belysa samspelet mellan ålder, kön, klass och etnicitet och 
tankar på livet, nu och framtid. Denna studie är en jämförande studie som ska belysa 
ungdomars erfarenheter och upplevelser utifrån att växa upp i sina respektive 
bostadsområden. En tendens i massmedia och i politiska diskussioner och forskning har enligt 
min uppfattning varit att ensidigt fokusera på ungdomar med invandrarbakgrund boende i så 
kallade stigmatiserade och marginaliserade förorter. Olika forskningsresultat visar på 
samband mellan att vara bosatt i stigmatiserad och marginaliserad förort präglas samtidigt av 
sociala problem, kriminalitet, utanförskap, låg ekonomi och hög arbetslöshet. Denna 
kategorisering ger individen i en sådan förort en negativ social stämpel. Att växa upp i ett 
stigmatiserat bostadsområde medför ytterligare konsekvenser eftersom det påverkar även 
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ungdomars handlingsutrymme och tillgång till vissa samhällsområden och offentliga rum. Å 
andra sidan finns det många ungdomar med invandrarbakgrund som inte bor i stigmatiserade 
och marginaliserade förorter men ändå kan uppleva liknande begränsningar och upplevelser 
utifrån att växa upp i sina respektive bostadsområden. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa bostadsområdets betydelse för hur svenska ungdomar 
med invandrarbakgrund uppfattar sig själva, sin identitet, sina sociala livsvillkor och sina 
framtidsmöjligheter.  

Syftet är att göra jämförande studie mellan två grupper varav den ena bor i så kallade 
stigmatiserade och marginaliserade bostadsområden medan den andra gruppen bor i områden 
som förknippas med större förekomst av individer från majoritetssamhället, såsom förorter 
och innerstan. Intersektionalitet och symbolisk interaktionism är de centrala teorier som denna 
studie utgår ifrån.  

1.3 Teoretiska utgångspunkter  

När man talar om socialt konstruerade kategorier är det viktigt att uppmärksamma etnicitet, 
kön och klass, eftersom de samspelar och påverkar varandra sinsemellan utifrån formella och 
icke formella maktförhållanden. Dessa komplexa relationer tar sig skilda uttryck i våra olika 
livsrum, och påverkar i och med det människors individuella förutsättningar och möjligheter. 
Denna studie utgår från ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, eftersom detta perspektiv 
beskriver hur individer samspelar med sin omgivning och samhällets traditioner, normer och 
institutioner. Detta perspektiv kopplas även till den personliga identiteten och könsidentiteten, 
vilka tillsammans skapar upplevelsen av ”sig själv”, sina handlingsförmågor, sin frihet och 
sina val. Denna studie handlar framförallt om hur ungdomar upplever sig själva utifrån sitt 
bostadsområde, sina sociala livsvillkor och framtidsmöjligheter. Studien tar upp och 
diskuterar ”sociala rum” och hur dessa rum skapar mening i olika kontexter och sammanhang. 
Med sociala rum menas hur samspelet platser och människor skapas utifrån tilldelad 
information.   

1.5 Forskningsöversikt  

Som tidigare nämnts så har många ungdomsforskare lagt tonvikten vid invandrarbakgrund 
kopplat till utanförskap i det nya Sverige. Utifrån Ove Sernhedes Alienation is my nation 
(2002) om unga män i Göteborgs ”mångkulturella förorter” konstateras att det förekommer 
tydliga mönster av segregation i Sveriges storstadsförorter och dessa medför väsentliga 
skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper av individer. Staden kan vara uppdelad så att i 
vissa delar av staden bor en övervägande del av invånare som har invandrarbakgrund, många 
med låg utbildningsnivå, många socialbidragsberoende, och generellt en relativt svag 
delaktighet i samhället i stort. Detta står i kontrast till andra stadsdelar där dessa mönster är 
motsatta. Denna uppdelning och dessa skillnader i levnadsvillkor har bland annat skapat så 
kallade invandrartäta, marginaliserade områden. Områden där invånarna upplever brist på 
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känsla av delaktighet och svagare identifikationen med det svenska samhället, 
majoritetssamhället än i andra områden. Enligt Sernhede finns i dessa grupper en utbredd 
känsla av diskriminering, samt ett starkt upplevt utanförskap hos unga män vilka bl.a. 
uttrycker detta i olika subkulturer och uttrycksformer såsom HipHop musik och dans.  

I Nils Hammaréns Förorten i huvudet (2008) studeras unga män, utifrån kön, sexuella uttryck, 
föreställningar, meningsskapanden och identitetsarbeten i en ”mångkulturell förort” i 
Göteborg. Han menar att det diskuteras om dessa unga män utifrån ett fördomsfullt och 
negativt perspektiv. Hammarén undersöker relationerna mellan plats och individ, samt hur 
människan skapas i relation till platsens representationer, men också hur platsen skapas i 
relation till människans förståelse av plats. Genom studiens olika exempel har den tillskrivna 
platsen beskrivits i relation till variablerna kön, klass, sexualitet och etnicitet. Han belyser 
även Göteborgs olika sociogeografiska livsvillkor och förutsättningar, utifrån att 
”förortskillen” är väl medveten om de föreställningar som tillskrivs honom, förorten i stort 
och dess invånare.   

Till skillnad från Hammaréns forskning så fokuserar Åsa Andersson i sin studie Inte samma 
lika (2003) på unga förortstjejers identitetsskapande och deras erfarenheter av att växa upp i 
det ”mångkulturella samhället”.  Hon studerar tjejernas verklighet utifrån de ojämlikheter de 
möter i det offentliga rummet och hur tjejerna förhåller sig till sin stadsdel samt den nationella 
och etniska tillhörigheten.  

I Roger Andersson artikel i (2002) Det slutna folkhemmet undersöks de sociala och 
klassmässiga klyftorna som växer i världen och inte minst i Sverige. Dimensionen som 
belyses i Anderssons studie är identitetsskapandet utifrån den ”etniska” differentieringen. 
Utöver klass och kön framhäver han att i Sverige finns en hierarkisk ordning som bestäms 
utifrån individers etniska bakgrund. Denna ordning formas av ekonomiska villkor utifrån 
ekonomiska processer och omständigheter men framförallt av samhällets allmänna 
föreställningar om ”tillhörighet” och ”härkomst”.  

Molina (1997) tar sin fallstudie upp Uppsalas segregerade bostadsområden och förklarar dessa 
utifrån sociala interaktioner, och hur invånarna påverkas av den fysiska miljön och hur dessa 
samspelar med befolkningens lokala och sociala sammansättning. Gemensamt för dessa 
presenterade etnografiska studier är att de i olika omfattning studerat storstadsmiljöer utifrån 
kön, klass, generation, etnicitet, multikultur och rasism. 

 I likhet med Hammarén och Sernhede vill denna uppsats belysa identitetens roll i relation till 
olika förorter, men till skillnad från båda författarna tar denna studie med ett jämförande 
perspektiv mellan ungdomar med invandrarbakgrund som bor i olika förorter.  

1.6 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på svenska ungdomar med invandrarbakgrund och har därmed 
uteslutit ungdomar med etniskt svensk bakgrund. Respondenterna avgränsas till 
Stockholmsområdet. Urvalet är begränsat och respondenterna är inte att se som ett statistiskt 
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urval ungdomar boende i olika områden. De data som insamlats har enbart gjorts genom 
intervjuer med respondenterna. Studien tar inte upp några historiska fakta bakom 
segregationen, dess olika processer och former. Ytterliggare en avgränsning är att ingen 
diskussion har givits kring respondenternas föräldrars sysselsättning och utbildning, både här i 
Sverige och i ursprungslandet och hur de har eller inte har integrerats. Detta innebär också att 
klassperspektivet inte fått plats i denna studie.  

1.7 Disposition 

Denna C-uppsats är indelad i fem delar. Studiens första del består av inledning, 
problemformulering, syfte, teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och centrala begrepp 
relevanta för studien. I den andra delen förklaras metodval och tillvägagångssätt. Tredje delen 
är ett teoretiskt avsnitt, innehållande olika teoretiska perspektiv. Där beskrivs också hur 
differentiering i bostadsområde kan relateras till ungdomars upplevda betydelse av plats 
kopplad till deras självbild. Del fyra utgörs av analys av det empiriska materialet (intervjuer). 
Den sista och femte delen består av slutsatser och diskussion. 

1.8 Begreppsdefinitioner  

Ungdomar med invandrarbakgrund: Eller som denna grupp också kallas "andra generationens 
invandrare" eller "invandrarungdomar" omfattar personer födda och uppväxta i Sverige med 
antingen en eller båda föräldrarna födda i ett land utanför Sverige. Ungdomar med 
invandrarbakgrund är beteckningen som denna studie kommer att använda både i refereringar 
och i beskrivande mening för att presentera studiens respondenter. Det är svårt att undvika 
"invandrar" begreppet eftersom det är så väl etablerat inom statistiken, den allmänna debatten 
och inom forskningen. 

Stigmatiserade och marginaliserade förorter: Enligt Ericsson, Molina, Ristilammi (2002) så 
uppdelas vissa stadsdelar i storstäder och dess invånare utifrån olika etniska kategorier. 
Invandrartäta områden Stadsdelar med många invandrare som framställs till exempel utifrån 

egenskaper som problematiska, kriminellt belastade, farliga eller som exotiska, färgglada och 
fyllda med liv. Dessa platser är bland annat för: de så kallade miljonprogramsområdena. 
marginaliserade", "segregerade", "stigmatiserade", "problemområden", "utsatta" stadsdelar 
och / eller "invandrartäta" områden. Dessa områden har en tendens att bli betraktade och 
klassade utifrån och laddas med negativa och ibland positiva stigmatiseringar som tenderar att 
särskilja dessa platser från resten av majoritetsamhället. 

Majoritetsamhället: Begreppet majoritetssamhället syftar på det etniska svenska, det som är 
normgivande för samhället. Det som är normgivande är förknippat med maktposition.  
Makten innebär ett tolkningsföreträde och får som konsekvens att de som faller utanför 
normen betraktas som avvikande. Avvikelsen kan vara baserat på utseende, språk och sociala 
koder. Att vara avvikande som kan leda till svårigheter  på till exempel arbetsmarknaden och 
positiv framgång tillgång till det offentliga rummet.  För att klargöra mina respondenters 
stadsdelsbakgrund kommer denna uppsats använda sig av begreppen förort och innerstan som 
motsats till stigmatiserade och marginaliserade förorter.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Denna studie har genomförts utifrån en kvalitativ forskningsmetod, eftersom detta perspektiv 
ökar möjligheten att nå en större förståelse runt ställda frågeställningar än en kvantitativ 
forskningsmetod. Valet att göra kvalitativ intervju med öppna frågor utgick från antagandet 
att på så sätt uppnå en bredare förståelse för respondenternas livserfarenheter utifrån att detta 
perspektiv ger respondenten möjlighet att fritt beskriva sina upplevelser, erfarenheter och 
åsikter. Denna metod ger respondenterna möjlighet att påverka intervjusituationen och de 
frågor som kan diskuteras. Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att 
utgå från samma huvudfrågor till samtliga intervjupersoner (se bilaga), men att ett visst 
utrymme ges till följdfrågor som ställs utifrån givna svar. Därmed kunde följdfrågorna skilja 
sig åt från intervju till intervju beroende på intervjupersonens berättelser.  

2.2 Materialinsamling och urval 

Målgruppen är svenska ungdomar med skilda invandrarbakgrunder bosatta i olika stadsdelar 
och områden i Stockholms län. Desto fler bakgrunder som finns representerade i denna studie 
desto intressantare kan diskussioner och slutsatser utifrån olika perspektiv bli.  

En fråga som var av betydelse innan påbörjad studie var; Utifrån vilka markörer bedöms ett 
område som stigmatiserat och/eller marginaliserat bostadsområde. Via e-post vände jag mig 
till Statistiska centralbyrån SCB och fick följande svar.  

” Svar: SCB klassificerar inte områden i de termer du anger. Vi tar fram statistik på 
geografiska områden utan att sätta någon etikett på dem. Att ett helt område är "utsatt", 
"stigmatiserat" eller "marginaliserat" är ju en ren värdering. Segregerat, ja i den meningen att 
där bor t.ex. många utlandsfödda i en viss stadsdel. Men hur många procent det ska vara för 
att anses "segregerat" är åter en ren värdering. Jag känner inte till att någon skulle ha ställt 
upp några objektiva kriterier för dessa termer. ” MVH, SCB:s kundservice 

I studien har totalt åtta intervjuer genomförts. Kriterierna för intervjupersonens deltagande var 
att båda eller ena föräldern skulle vara född utomlands. Detta kriterium är utifrån antagandet 
att den upplevda erfarenheten av sin livssituation inte skiljer sig åt när en individ upplever sig 
betraktad som en ”invandrare”, oavsett om ena eller båda föräldrar är födda utomlands. 
Respondenten skulle också vara gymnasiestuderande och därmed vara mellan 16-18 år, och 
bosatt i Stockholms län. Av dessa åtta skulle fyra respondenter vara bosatta i stigmatiserade 
och marginaliserade förorter och de andra fyra skulle vara bosatta i förorter och innerstan. För 
att få med könsaspekten finns en jämn könsfördelning mellan respondenterna.  

Beslutet att fokusera på studerande (gymnasie nivå) ungdomar är utifrån att de har samma 
sysselsättning. Markören arbetslös skulle kunna påverka uppfattning av sin livssituation 
utifrån en annan aspekt gällande framtid och social situation. Denna studie ser bostadsområdet 
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utifrån ett rumsligt sammanhang och hur ungdomar med invandrarbakgrund uppvuxna i detta 
område uppfattar sina förutsättningar och möjligheter i samhället som utbildning, arbete etc.  

Jag valde att använda mig utav snöbollsurval för att komma i kontakt med intervjupersoner. 
Jag kom i kontakt med dem via tre kontaktpersoner. Dessa erbjöd sig att hjälpa till att få 
kontakt med ungdomar som uppfyllde de ställda kriterierna. De kontaktade ungdomar som de 
kände personligen och berättade för dem om studien. Samtliga åtta ungdomar som 
kontaktpersonerna sökte upp var intresserade och villiga att delta. Via telefon kontaktade jag 
därefter respondenterna och berättare närmare om studien och tid och plats för en intervju 
bestämdes.  

2.3 Genomförande av intervjuer 

Varje genomförd intervju inleddes med en kort presentation av mig själv, samt studiens 
bakgrund och syfte och medgivande gav om att få spela in intervjun med en diktafon. Jag 
förklarade att intervjun var konfidentiell och att jag garanterade personlig anonymitet genom 
att byta ut respondentens namn, ursprungsland (er) och bostadsplats. Respondenterna fick 
möjlighet att ställa frågor både före och efter intervjun. De uppmuntrades att tycka och tala 
fritt och att de hellre skulle tala för mycket än för lite.  

Intervjuguiden (se bilaga) är mätinstrumentet för denna studie. Respondenterna intervjuades 
var och en för sig. Den längsta intervjun varade 34 minuter och den kortaste l4 minuter. 
Genom att spela in intervjun möjliggjordes en närmare kontakt mellan mig och respondenten 
eftersom jag inte har behövt anteckna under intervjuens gång. En nackdel med att spela in 
intervjun var att det kan innebära risk att respondenten begränsar sitt sätt att uttrycka sig och 
sina värderingar. Men jag ansåg att fördelarna med att spela in övervägde eventuella 
nackdelar. De inspelade intervjuerna transkriberades därefter ord för ord. Intervjuerna gjordes 
på neutrala platser såsom bibliotek, kulturhuset och liknande platser.   

2.4 Analysmetod 

Jag har valt att analysera intervjumaterialet utifrån en helhetsanalys Med hjälp av 
respondenternas berättelser försöker jag bilda mig ett allmänt intryck för att jag som 
”forskare” ska kunna välja ut situationer eller citat som kan relateras till studien. Detta har 
gjorts utifrån en kortfattad bakgrund av respondenten så att läsaren ska kunna koppla citat 
utifrån respondenters olika berättelser om händelser, situationer och upplevelser kopplat till 
studiens olika teman. 

Resultaten kommer att presenteras i form av meningskategorisering eftersom denna 
analysmetod har som fördel att den på ett tydligt sätt kan strukturera och förtydliga 
respondenternas svar utifrån intervjufrågornas olika teman. Respondenternas skillnader och 
likheter i intervjusvaren framställs därigenom på ett tydligt sätt. Svaren diskuteras från 
insamlad data och analyserats utifrån min personliga tolkning. Detta sammantaget möjliggör 
att resultatet framkommer på ett tydligt sätt.    
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Intersektionalitet   

Enligt De los Reyes, Molina och Mulinari (2005) är intersektionalitet ett teoretiskt redskap för 
att förstå komplexa maktrelationer. Intersektionalitet öppnar upp synen för maktförhållanden 
där man inte enbart kan förstå makten som en endimitionell, strukturell och oföränderlig 
företeelse. Det intersektionella perpektivet motsätter en ensidig förståelse av klass, kön och 
etnicitet eftersom det leder till en framgenterad kunskap som inte tar hänsyn till hur olika 
former av makt relaterars sig till varandra. Att reducera makten till endimentionella kategorier 
osynliggör förhållandet mellan olika former av över – och underordning. Därför är det viktigt 
att förstå kategoriernas betydelse eftersom individers position och ojämlikhet bestämmas 
utifrån tilldelade kategorier samt av samhällets maktstrukturer. Makt och ojämlikhet kan inte 
förstås utan att ta hänsyn till de förställningar som präglas utifrån politiska, patriarkala och 
rasistiska ideologier.              

Ytterligare tillägger Paulina de los Reyes (2005:41) att på så sätt möjliggörs den strukturella 
diskrimineringen utifrån en delad maktposition. Detta påverkar den ordning som favoriserar 
männsiskor, normer, praktiker och symboler som definieras som ”svenska” samtidigt som den 
exkluderar, diskriminerar och underordnar människor som placeras utanför ”svenskheten”. 
Intersektionalitet belyser hur diskriminerande praktiker artikuleras i sociala hierarkier 
baserade på kön, klass, etnicitet och hur det i olika kontexter får olika betydelse såväl som 
materiellt och symboliskt i olika situationer. Detta perspektiv kan ses som en analysform 
mellan strukturella hierarkier, institutionella praktiker och individers agerande, genom att 
sätta fokus på individernas erfarenheter, strategier och livsval. 

Det intersektionella perspektive är en princip som genomsyrar samhällets insitutioner, 
ideologier och kunskapsproduktion. Om man skulle sätta etnicitetsperspektivet i relation till 
kön skulle detta inte förklara till exempel ”invandrarkvinnors” situation utan istället belysa 
hur kön och etnicitet konstrueras som markörer för social ojämnlikhet. Burns et al. (2007) 
menar att vi behöver utmana föreställningen om såväl kön som etnicitet som naturliga och 
egenskaps –bärande kategorier. Om vi inte gör det riskeras dagens reproducering av 
särskiljning och ojämlikhet som att till exempel; kvinnor passar bäst för vissa yrken och 
invandrare för andra. Manligt och kvinnligt, och andra socialt konstruerade kategorier är 
varken något naturligt och/ eller oföränderligt utan dessa snarare skapas eller reproduceras 
ständigt i möten mellan tilldelade kategorier såsom kvinnor och män.  

Om man bara skulle betona etniska och könsmässiga olikheter finns risken att människor 
reduceras till stereotyper utan hänsyn till maktkonstruktioner. Detta skulle resultera i 
differenser i form av resurser, makt och inflytande som fördelas systematiskt mellan kvinnor / 
män och ”svenskar” / ”invandrare”. En sådan fördelning skulle gynna de maktstarka 
grupperna som därmed får intresse av att bevara maktstrukturen samtidigt som de maktsvaga 
missgynnas och får intresse att förändra den.   
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3.2 Symbolisk interaktionism  

Intersektionalitet kan ytterligare förstås och sammankopplas med Giddens (2003) Den 
Symboliska interaktionismen bygger på idén om den personliga identiteten, där individens 
och samhällets, individens personliga och de offentliga världarna förs samman. Den kulturella 
och sociala omgivningen blir mycket betydelsefull eftersom det är avgörande för formandet 
av den personliga identiteten, individens handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter. Payne 
(2002) menar också på att den symboliska interaktionismen är avgörande för hur sociala roller 
formas utifrån de förväntningar och kategoriseringar som människor tilldelas. Då människor 
förankrar den tilldelade rollen, uppmanas de till att uppfylla samhällets förväntningar på ett 
avvikande sätt.  

Molina (1997) menar att fixeringar kring föreställda skillnader innebär olika konsekvenser för 
nationen och samhället, då det uppdelas och uttrycks i ett vi och ett dom. Vidare hänvisar 
Molina till Bauman som menar att för att kunna leva med andra människor skapar man sina 
egna Andra. Fysiskt och kunskapsmässigt känner man inte till den Andre, utan det är något 
som konstrueras tillsammans med den information som har samlats om personen. Det innebär 
att den Andra inte ens behöver existera, har ingen identitet utan bara tillskrivs olika 
kategorier. Rummets och den Andres identitet konstrueras enbart genom tillskriva och 
skapade tillhörigheter.  

Vidare diskuterar Molina (1997) betydelsen av det sociala rummet och hänvisar till Baumans 
teori om det sociala rummet. Det sociala rummet slutar vid den lokala gränsen, så länge men 
kan hålla den under uppsikt. Utanför denna lokala gräns finns bara tomma människor och 
rum. Detta sociala rum studeras som ett komplext samspel mellan tre rumsbildningar; Den 
kognitiva, konstrueras utefter det lärda igenom förskingirng och fördelning utav kunskap. Det 
moraliska rummet är det som konstrueras genom en ojämn fördelning av samhällets ansvar, 
och det sistnämnda estetiska rummet är känslobetonat. Enligt Baumans teori känner man inte 
fysiskt till den Andra utan den Andra känner vi till utifrån den information som vi har fått av 
andra. På  liknande sätt skapas såväl rum som individer och grupper utifrån tillskrivna och 
konstruerade kategorier. 

Enligt Andersson (2002) så är dessa symboliska processer såsom; homogeneralisering och 
kategorisering ett uttryck för de rådande maktstrukturer som genomsyrar samhället. Svensson 
(2006) menar på att makten inte bara handlar om social kontroll, enkel repression och 
patriarkala strukturer. Makten kan även utformas som en symbolisk form där kulturella koder 
och idealbilder är det som formar människors liv, och påverkar därmed deras samhälliga 
villkor och vardagliga möjligheter. Andersson (2002) förklarar att dessa maktstrukturer 
definierar vem och vilka som tillhör och inte tillhör normen, och får därmed också 
konsekvensen av att bli ojämlikt behandlad beroende på vilket fack man tillhör, eller bedöms 
efter. 
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3.3 Rumslig diskriminering 

Irene Molina (1997) menar att sociala relationer som formar staden reproduceras av att olika 
typer av bostadsområden påverkar människors värderingar, rutiner, förväntningar och 
möjligheter beroende på var i staden man bor. Detta kallas för boendedifferentiering och kan 
definieras i form av personers olika möjligheter att utnyttja samhällets resurser såsom 
utbildning, information och karriärmöjligheter. Differentieringen mellan olika grupper när det 
gäller tillgång till samhällets utbud är mer ett resultat av samhällets maktstrukturer än av 
individers fria vilja och val. Enligt författarna Mulinari och Räthzel (2006) framgår det klart 
att det är de strukturella ordningarna i ett samhälle som skapat ojämlikhet, klasskillnader och 
segregerade områden.  

Andersson (2002) hävdar att svenskglesa bostadsområden är ett analytiskt uttryck för att söka 
förklarningar till de koncentrationer av ”invandrare” som finns i så kallade stigmatiserade och 
marginaliserade förorter. Dessa bostadsområden har till stor del skapas genom att 
majoritetsbefolkningen lämnat områden som därmed blivit ett föremål för inflyttning av 
”invandrare”. Bostadspolitiken har i större utsträckning blivit allt mer selektiv. Andersson 
(2003) menar att dessa identitetskategorier bland annat bidragit till individers begränsningar 
av tillgång till arbete, arbetsfördelning, inkomster, konsumtionsskillnader och möjlighet att 
välja boende.  

Molina (1997) tillägger att den geografiska koncentrationen av etniska grupper är vanligare 
och starkare än för andra sociala grupperingar. Denna princip har bidragit till städers 
differentiering som visar tydliga geografiska och etniska mönster för en under och 
överordning. Detta resulterar i att staden delas in i olika kategorier som skapar olika 
samhällsområden där grupper med invandrarbakgrund koncentreras på vissa områden. Dessa 
områden har i sin tur utifrån samhällets olika strukturer blivigt utpekade som 
problemområden där både området och dess invånare har stigmatiserats. Under de senaste 
åren så har segregationens negativa konsekvenser uppmärksammats av samhällsdebatten där 
utanförskap och diskriminering har varit väldiskuterande ämnen.   

Exempel ur Svenska Dagbladet, Söndag 28 December 2008 sida 5, skrivet av Anders Tilly: 

”En annan statistik från Stockholms stad blir 96 ungdomar per 1000 invånare i Husby föremål 
för särskilda insatser inom socialtjänsten. Motsvarande siffra för Östermalm är 20. Men mest 
allvarligt är att Husby, Tensta, Rinkeby och många andra områden från miljonprogrammets 
epok, tar ifrån många invånare hoppet om ett värdigt liv ”  

Följt av att ungdomar som bor i miljonprogrammområden (som det uttrycks av författaren) 
präglas av utanförskap, att en stor andel saknar gymnasiebehörighet, har svag anknytning till 
arbetsmarknad och/ eller studier. Samtidigt som ökad skadegörelse lyfts upp som att 
utvecklingen i dessa områden ”håller på att gå över styr”.  

Molina (1997) berättar utifrån sin studie, att så kallade stigmatiserade förorter är egentligen 
långt ifrån överrepresenterade i kommuners brottstatistik och visar vidare på att 
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bostadsområden som uppmärksammas i media inte står för en särskilt stor del av 
brottstatistiken. Faktum är att de flesta brotten sker i de centrala delarna av staden.            

Svenssons (2006) artikel påpekar om minoriteters erkännande i samhällslivet, där nya 
identiteter och tillhörigheter förekommer. De som tillhör en minoritet menar hon blir ständigt 
påmind om sin identitet, medan en som tillhör en relativt homogen grupp såsom en vit, 
svensk, man, medelklass sällan påminns om vad de har för kön eller hudfärg. 

Enligt Mulinari och Räthzel (2006) är Media ett kraftfullt verktyg och har systematiskt 
bidragit till en förvriden bild av förortsområden och dess invånare. Denna typ av andrafiering 
av förorten som konstrueras som något ”osvenskt” kallas för heterotopia. Detta platser 
uppfattas och blir slutligen som de representationer som media framställer både gällande 
området och dess invånare. Konstruktionen av det sociala rummet reproduceras hela tiden, 
men det verkliga problemet ligger i maktordningen. När dessa heterotopiska bilder skapas 
bidrar detta till att ungdomar som bor i utsatta områden får en orättvis bild och skapar därmed 
svårigheter att få jobb om de namnger i vilket område de bor i. Detta är en markör av 
strukturell diskriminering som samspelar med etnicitet, klass och kön.  

3.5 Identitet och ungdomars platsbundenhet  

Giddens (2003) förklarar att de mest grundläggande identitetskällorna omfattar kön, sexuell 
läggning, etnicitet och samhällsklass. Det finns två identitetsformer personlig och social 
identitet, dessa är både skiljbara och sammankopplade. Den sociala identiteten markerar de 
egenskaper som tillskrives en viss individ. Dessa egenskaper kan ytterligare ses som markörer 
som bestämmer vad den personen är, som till exempel; student, mamma, jurist, uppvuxen i 
staden, gift. Den sociala identiteten byggs upp tillsammans med den specifika kontexten som 
individen befinner sig i dess sociala relationer. Medan den personliga identiteten är det som 
skiljer individer åt.  

Mulinari och Räthzel (2006) framför platsbundenheten i ungdomars identitetsskapande 
processer ifrån perspektivet av ett rasifierat samhälle. Både platser och ungdomar belyses 
eftersom, platser ständigt utformas och ungdomar befinner sig i utvecklingsfasen. Vidare 
anser författarna att ungdomars plats såsom skola och bostadsområdet spelar en viktig roll i 
identitetsskapandet. Till exempel, om platsen är förorten, där många ungdomar med 
invandrarbakgrund befinner sig ökar också tendensen för dessa ungdomar att skapa ett 
utrymme för motstånds identiteter. Dessa identiteter är ett resultat av de tredimensionella 
motstånden som många utav dagens ungdomar möter i samhället. De diskrimineras på grund 
av; att de är ungdomar, för att ha en annan etisk bakgrund än den svenska och för att dessa 
ungdomar bor på stigmatiserade områden. I alla dessa dimensioner samspelar etnicitet, kön 
och klass i både tid och rum. 

Andersson (2003) påstår att ungdomar som växer upp i segregerade förorter tenderar att 
påverkas av bostadsområdet i och hur man lär sig att socialt kategorisera människor i sin 
omgivning. Klass och status samspelar med plats och etnicitet, det blir speciellt uppenbart i en 
den uppdelning som präglar samhället mellan ”svenskar” och ”de andra”. Detta får ytterligare 
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konsekvenser när uppväxande ungdom i förort förväntar sig samma typ av bemötande, 
reaktioner och värderingar av människor utanför förortens gränser. Ålund (1997) belyser 
ungdomar i multikultimiljöer och menar att det är viktigt att komma ihåg de konstruerade och 
tvångsmässiga etniska åtskillnader i det svenska samhället. När Ett etnisk hierarkiskt system 
håller på att formas och resulterar det i sociala ojämlikheter vad gäller boende, livsvillkor, 
arbete, makt, och livsmöjligheter.  

Ålund (ibid) påpekar att när människor möts som en homogen grupp ökar också tendenserna 
för stigmatisering som formas efter den stereotypa bild som personer möts av. När 
”invandrar” termen får en negativ belastning av omgivande människor så får termen en 
stigmatiserad funktion, vardagslivet, i skolan och i arbetslivet. Resultatet av detta blir att olika 
människor kategoriseras, oavsett om personen är ”invandrare” eller född och uppväxt i 
Sverige bedöms och tillskrivs en kategori som tillhör det annorlunda.  

Juhila (2004) hävdar att kategorisering ofta handlar om att definiera människor och när vi 
gjort detta tilldelar vi dem specifika egenskaper, drag och aktiviteter. Kategoriseringar 
möjliggör vidmakthållandet och produceringen av social och moralisk kontroll. Enligt Juhila 
finns det två aspekter av kategoriseringen, det ena upprätthåller samhörighet i samhället och 
underlättar för människomöten i olika situationer. Den andra kategoriaspekten skapar 
utrymme för vidmakthållandet av diskriminering i form av att skapa identiteter med negativa 
föreställningar. Vidare förklaras att människor har tendens att kategorisera och definiera med 
utifrån vissa tilldelade karaktärsdrag med hänsyn till det bostadsområde individen kommer 
ifrån. Detta kan i sin tur beskrivas som stigmatiserad identitet.  

När det gäller i skolsituationer så diskuteras det i SOU (2005:69) utredningen hur åtskillnader 
görs i svenska skolor. Där lärare har längre förväntningar på ungdomar med 
invandrarbakgrund än andra elever. Vidare säger Kamali att elever med invandrarbakgrund 
placeras automatiskt i svenska 2 lektioner utan att skolan ens ser till vad eleverna har för 
förkunskaper. 

Ålund (1997) hävdar att ungdomar med invandrarbakgrund i många aspekter delar liknande 
sociala villkor som kommer ur liknande erfarenheter av marginalisering, segregerade 
bostadsområden, diskriminering och stigmatisering.  Men samtidigt blir deras livsmöjligheter 
individuella, utifrån att det är inte bara etniciteten som spelar roll utan också vilka individuella 
livsvillkor och erfarenheter som individen har. 

Andersson (2002) konstaterar att sociala mönster markeras tydligt utifrån olika tillhörigheter i 
samhället, detta genomsyrar område efter område, det kan till exempel gälla arbetsmarknad, 
boende och skola. Människors rättigheter och skyldigheter begränsas därmed utefter 
samhällets privilegierade geografier. Hammarén (2008) förklarar relationer mellan de olika 
identiteters kategorier såsom etnicitet, kön, sexualitet, klass och hur samspelet med plats eller 
sammanhang får olika betydelse. Till exempel i en kontext kan skillnaden mellan kön ha en 
specifik betydelse och i en annan kontext ha en helt annan betydelse och till och med få en 
underordnad markering. 
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Hammarén (ibid) Att förflytta sig mellan förort och innestadsområden handlar inte bara om en 
resa i två fysiska rum, utan även en resa genom områden av olika maktpositioner. Desto 
närmare centrum eller ”fina” områden desto högre är risken för en ”invandrare” från en förort 
eller periferin att de offentliga rummen begränsas och/eller stängs för honom/henne som till 
exempel tillträde till nattklubbar. Detta är en maktbalans som markerar vilka som har störst 
tillgång och möjlighet att fritt kunna röra sig mellan platser och rum. Personer och grupper 
som ständigt möter motstånd och hinder från det offentliga rummet i form av rasistisk 
diskriminering uppfinner olika strategier för att undgå vissa platser och händelser, dessa 
personer vet av egna och andras erfarenheter var risk att utsättas för rasism och/eller 
diskriminering finns.   
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4. Analys och resultatredovisning 

Jag vill öka min förståelse och möjlighet till fördjupad insikt för de kontextuella sambanden 
mellan bostadsområde kopplat till identitet, sociala livsvillkor och framtidsmöjligeter och hur 
dessa variabler skiljer sig utifrån lokala skillnader. Min ambition är att lyfta fram olika röster, 
utifrån upplevda erfarenheter och att höra olika aspekter och perspektiv utifrån 
bostadsområden. Intervjudelen består av tre delar den första handlar om vilken syn på och 
vilka upplevelser respondenter har av sitt bostadsområde. Den andra delen belyser hur 
respondenterna utifrån de sociala livsvillkoren erfarnas och upplever känslor av utanförskap 
eller diskriminering. Den tredje och sista delen lyfter fram deras tankar och känslor kring 
framtid och möjligheter.  

4.1 Resultat 

Studien utgår från två grupper som omfattar fyra personer per grupp, ena gruppen är bosatt i 
en så kallade stigmatiserade och marginaliserade förorter och den andra gruppen är bosatt i så 
kallade förorter eller i innerstan. Båda grupperna har en jämn könsfördelning. 

Samtliga åtta respondenter (inga bortfall), fyra kvinnor och fyra var män, är svenska 
medborgare i åldrarna 16-18 år varav sju är födda i Sverige. Samtliga respondenter är 
uppväxa och har tillbringat större delen av sitt liv i Stockholms län, i sina nämnda 
bostadsområden. Alla studerar på gymnasiet varav tre arbetar vid sidan av studierna. Samtliga 
respondenter har invandrarbakgrund det vill säga att båda (föräldrarna) eller ena föräldern har 
en annan etnisk bakgrund än den svenska. Elva av föräldrarna har någon form av examen från 
någon högre utbildning från högskola och/eller universitetet i hemlandet, varav en förälder har 
disputerat på ett svenskt universitet.     

Studien har inte haft ambitionen att dra generella slutsatser om ungdomar i Stockholms 
bostadsområden. För detta är materialet allt för begränsat. Alla respondenter har svarat på 
samtliga frågor. En del svar visar inte på en upplevd relation till bostadsområdet utifrån 
frågan. Material från deras intervjuer i dessa frågor har jag valt att inte redovisa utifrån att jag 
inte ser svaren som relevanta för syftet.  Jag har valt att ibland visa svaren i ”klump” om de 
liknar varandra och ibland utesluta vissa svar som inte är relevanta för frågan. 
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4.2 Presentation av respondenterna  

4.2.1 Ungdomar bosatta i stigmatiserade och marginaliserade förorter 

Malik Kön: Man  Ålder: 17 år                                                                                      
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i ursprungslandet och i Sverige):  
Pappa i ursprungslandet; Examen i psykologi och fysik. I Sverige, för tillfället 
Arbetslös. Mamma i ursprungslandet; Examen okänd , i Sverige Hudterapeut, egen 
företagare.  

Omar      Kön: Man Ålder: 18                                                                                            
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i ursprungslandet och i Sverige):  
Pappa i ursprungslandet; Examen okänd, i Sverige arbetar som busschaufför 
Mamma i ursprungslandet, okänt.  I Sverige mammaledig.                               

Maria Kön: Kvinna  Ålder: 17                 
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i ursprungsländerna och i Sverige):     
Mamma; I Sverige, avslutad gymnasieutbildning arbetar inom olika affärskedjor   
Pappa; I hemlandet utbildad arkitekt, i Sverige svetsare                                               

Cassandra Kön: Kvinna   Ålder:18                                                                                                
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i ursprungslandet och i Sverige):       
Pappa: I Sverige arbetar han som buss chaufför och har egen firma  
Mamma: I Sverige utbildad tandsköterska och arbetar som underskötare.                              
.  

4.2.2 Ungdomar bosatta i  Förorter och  innerstan 

Rifat Kön: Man Ålder: 17        
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i ursprungslandet och i Sverige):  
Pappa: I ursprungslandet tandhygienist, I Sverige eget företag.  
Mamma; I Sverige Examen i medicin arbetar nu som apotekare.  

Angelina       Kön: Kvinna  Ålder: 18                                                                                      
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i ursprungslandet och i Sverige):  
Mamma; I ursprungslandet examen okänd. I Sverige utbildad underskötare.  
Pappa: I ursprungslandet examen i internationell rätt, I Sverige doktorand i 
internationell rätt och arbetar som stationsvärd.   

Raphael       Kön: Man  Ålder: 16                                                                                     
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i ursprungslandet och i Sverige):  
Mamma; i Sverige okänd och är för tillfället sjukskriven.  
Pappa: I ursprungslandet oklart, I Sverige exsamen inom ekonomi och arbetar som 
adimistrations chef.  

Jasmine    Kön: Kvinna  Ålder: 18  
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i ursprungslandet och i Sverige):  
Mamma, ursprungslandet Examen inom arkitektur,  i Sverige arbetar inom äldrevården                                                                              
Pappa, i ursprungslandet utbildad kemi ingenjör i Sverige arbetar som busschaför  
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4.3. Reaktioner och upplevelser av bostadsområdet  

Nedan redovisas ungdomarnas berättelser gällande reaktioner de kan få när de berättar var i 
staden de bor. Här redovisas svaren ordagrant från de respondenterna som bor i 
stigmatiserade och marginaliserade förorter:   

Malik: ” Eeh, hälften är såhära Tensta, vart ligger det? Annars så finns det ju dom som är negativa 
och dom som är positiva. Jag har också fått stryk många gånger för jag har varit därifrån liksom, men 
sen är det många som typ öppnar upp för att dom vet att där är dom vänliga och varmhjärtade, det är 
lite olika.” 

En annan berättelse där personen som de berättat för har avgörande betydelse för hur personer 
reagerar betonas även av följande respondent.   

Omar: ” Jag får blandade reaktioner. Det beror på med vilka personer jag pratar med. Om jag 
pratar med en vanlig svensk, om jag säger Kista, då blir dom såhära ”aaha okey” dom blir lite 
ifrånstötande. Förut så var det ju stökigt där och så, det var mer ghettoaktigt. Men nu har det blivigt 
mycket bättre och mycket lugnare i området. Så det är många som vet att det har varit knasigt och så. 
Och då har dom fått den uppfattningen att det alltid kommer att vara så. Men sen finns det andra folk 
som vet hur det är och säger ”att det är ett jätte bra ställe och att ungdomarna håller på att utvecklats 
där nu.” 

Följande respondent förklarar hur hon som nykomling till gymnasiet fick för reaktion när hon 
nämnde var hon bodde.   

Maria: ” När jag kom till gymnasiet, då fick jag värsta chocken för jag trodde det var så överallt. 
Dom var såhär ”Vårberg!?”, och jag ba typ såhär ”aah vaddårå” men ”det är typ värre än 
Rinkeby”. Jag ba vaddå värre? Aa men det är ju typ såhär invandrare och sådär där”. Men alltså jag 
tänker inte på såhära att Vårberg är ett Invandrarställe.” 

En annan respondent berättar att reaktionerna hon får varierar utifrån ålder och att det 
reaktionerna skiljer sig beroende på om det är en yngre eller äldre person. 

Cassandra: ”A men det beror på vad det är för åldersskillnader, för till exempel när jag berättar för 
mina kunder, och om jag får någon typ äldre dam kanske och när jag berättar vart jag bor så då kan 
dom säga ”oh god hur är det där liksom, är du inte rädd för att gå ut” och du vet sådär, men då får 
man liksom förklara att det inte är så farligt som det låter. Visst är det såhär lite dåligt och så men 
media har svartmålat så jävla mycket.  Men det är inte lika mycket reaktioner från dom yngre liksom.” 

Vidare redogörs för hur respondenternas som bor i förorter och innerstan uttrycker sig om 
reaktioner de har fått från folk i allmänhet när de talar om var de bor. Temat som framkom 
från denna grupp har i likhet med de tidigare respondenternas erfarenheter varit att  de på 
olika sätt fått konfronteras med förutfattade uppfattningar om sitt bostadsområde. Men 
reaktionerna skiljer sig från den andra gruppen genom att de möter reaktioner direkt riktad 
mot sig själva och inte mot bostadsområdet.  
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Rifat berättar om förvånade reaktioner. 

Rifat: ”Alltså dom blir förvånade för att dom som jag brukar hänga med dom bor ju i Skärholmen, 
Norsborg, Fittja, Tensta, Hjulsta. Och förut var det så här ”Var bor du?” – Tönt, vad gör du där 
liksom och förut hade man Playahead 1 o där hade jag skrivit att jag bodde i Rissne istället. Jag kände 
att det var töntigt att bo där jag bor, att det är töntigt att säga Tallkrogen.” 

Angelina berättar att hon har blivit bedömd efter sin etniska bakgrund i sambad med sitt 
bostadsområde. 

Angelina: ” ”Vart fan ligger det?” eller vissa invandrare, eller barn har sagt så här ”Angelina, du är 
blatte, varför bor du där för” det har jätte många sagt. Eller så säger folk att man leker 2svensk för att 
jag bor där jag bor. Jag tycker inte man leker en nationalitet. Jag blir bara irriterad, det är en onödig 
kommentar, tycker jag. Oftast dömer ju folk beroende på var man bor, om man bor i Kista då är det 
oftast så här ”a men du är som den här sortens invandrare” Men om man inte passar in i den 
stereotypen så har man blivit försvenskad, och föröka vara någon som man inte är och försöker passa 
in i det svenska samhället för mycket.” 

Nedan berättar Raphael om en liknande reaktion.  

Raphael: ”Dom kan fråga ”ah men vart kommer du ifrån?” och om man säger att jag är från 
innerstan, ah då säger dom ”aaah jävla svenne eller rikemansbarn” eller nått sånt där, då brukar jag 
säga att det inte är som du tror alltså. Dom tror att man är rik bara för att man bor där men där är 
det så här medelklass. Det är inte ett utav de bättre ställena och det är inte ett utav de sämre 
ställena.” 

Likheter, Juhila (2004) kategoriaspekten skapar utrymme för vidmakthållandet av 
diskriminering i form av att skapa identiteter med negativa föreställningar. Vidare förklaras 
att människor har tendens att kategorisera och definiera med utifrån vissa tilldelade 
karaktärsdrag med hänsyn till det bostadsområde individen kommer ifrån. Detta framkommer 
av samtliga respondenter oavsett bostadsort som har fått reaktioner utifrån vilka personer eller 
utifrån vilka kontexter de blivit bemötta av. Majoriteten av respondenternas reaktioner 
uttrycks som ”det beror på vilka personer jag pratar med”. En respondent säger att det beror 
på om det är en ”vanlig svensk” eller med någon som inte bor i samma typ av områden som 
han själv. Maria säger att hon blev chockad över skolkamraternas reaktioner på hennes 
bostadsområde. En tredje menar att reaktionerna skiljer sig beroende på ålderskillnader.  

Som tidigare nämnt från Andersson (2003) så upplever uppväxande ungdomar i 
stigmatiserade förorter konsekvenser i det offentliga rummet när de förväntar sig samma typ 
av bemötande av människor som lever utanför stigmatiserade och marginaliserade förorten.  
                                                           

1
 Ett ungdoms community på internet. www.playahead.se 

2
 Ordet leker betyder i det här sammanhanget att spela någon man inte är. Att man iscensätter en form av 

identitet, som i det här fallet Angelina inte anses vara.  
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Detta kan förstås från ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, där rum och mening skapas 
i olika kontexter, där man skapar både personer och rum utifrån tillskrivna och konstruerade 
kategorier. Under denna fråga om folks reaktioner till ungdomars olika bostadsplatser, 
framgår det av samtliga respondenter att olika reaktioner produceras av bilden av olika 
bostadsområden, och hur detta samtidigt verkar prägla och påverka människors värderingar 
och förväntningar beroende på var i staden ungdomen är bosatt. Utifrån ett intersektionellt 
perspektiv kan detta ses som en form av ”underordning” då socialt konstruerade grupper 
relateras till föreställning om hur individer och bostadsområden ”borde vara och se ut”. Detta 
begränsar identiteter utifrån inkludering eller exkludering av att tillskriva egenskaper utifrån 
vissa kategorier.  

Reaktionerna hos förstagruppen skiljer sig från den andra gruppen genom att de möter 
reaktioner direkt riktad mot sig själva som individer utifrån en negativ kategorisering och inte 
utifrån att de stereotypiskt förknippas med sitt bostadsområde. I Rifats fall uttrycker han 
känslor av utanförskap vilka i sin tur påverkar hans sätt att presentera sig själv för andra i 
olika situationer. Han gör detta utifrån att han upplever att det finns en upplevd förväntning på 
honom utifrån hur han av andra kategoriseras. ”Dom blir förvånade”. Rifat blev kallad 
”Tönt” och nämner själv att han valde att istället presentera sig utifrån andra bostadområden 
utifrån hur han själv uppfattar att andra uppfattar hans bostadsområde, i chattrum 
(community) på internet. Han uttryckte det med att det är ” töntigt att bo där jag bor”. 
Angelina, får höra att hon är blatte och inte behöver leka svensk. Raphael har fått liknande 
reaktioner från omgivningen där han fått höra jävla svenne eller rikemansbarn. I 
respondenternas berättelser uttrycks det att ingen utav dem ”passar” in i det området där de 
bor på grund av att de har en annan bakgrund än den etniskt svenska och därmed inte kan 
associeras tillräckligt med det ”riktigt svenska”. Dessa upplevelser visar att när man inte lever 
upp till de förväntningar som man tilldelas utan konfronteras med färdiga kategorier och 
föreställningar måste man uppfinna ett sätt att hantera dessa.  

4.3.2 Bostadsområdets rykte och hur området målas upp av media 

Under denna fråga uttrycker ungdomarna som bor i stigmatiserade och marginaliserade 
förorter sina tankar kring hur de tycker deras områden målas upp av media.  

Teman som kom upp under denna fråga var att repondenterna har liknande känslor och tankar 
kring det som sägs om sin förort, flera respondenter beskriver hur deras stigmatiserade förort 
har skapas via media.   

Malik: ” Det enda egentliga rykte som de egentligen har är så hära några enstaka våldsamma ungar 
i Tensta skolan, eller att det förekommer våldtäkt i Tenstabadet, men om du kollar i statistiken mellan 
Tenstabadet och Eriksdalsbadet3 så är det typ större skillnad liksom. Men annars i media tycker jag 
att dom skymmer för allt det positiva, så fort det är någonting som handlar om min förort som någon 

                                                           

3
 Ett bad  i den centrala och södra delen av Stockholm.  
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byggnad ska rivas ner eller någon blir utslängd, eller att någon blir våldtagen eller misshandlad. Men 
det händer aldrig, eller det händer inte så ofta så jag tycker det är synd.” 

Omar förklarar att hans områdes rykte en gång varit negativt. Men att det med tiden har 
förbättrats parallellt med stadens satsningar på området och dess omgivning. 

Omar: ”Förut var det såhär Kista aha knasbarn bor där. När det gäller Tv och tidningar så tror jag 
inte att Kista har så mycket uppmärksamhet. Men annars i Kista så skriver dom inte så mycket grejer 
eller har lust att skriva dåliga grejer om. Det är mer så dära om det händer ett mord dära så skriver 
dom mer om mordet och inte så mycket annat. Men då och då skriver dom om barnen som kaosar med 
det är mest fokus på ombygget.”  

Maria beskriver sitt bostadsområde och dess rykte utifrån två specifika händelser och medias 
tolkning utav dessa.  

Maria: ”Rykte? A men att det liksom är blatteområde. Media, Uuhm jag kommer ihåg en gång. Det 
var några killar i nian som började bråka med Mälarhöjden. Nästa dag skrev Metro om det i 
tidningen och skriver att det var hela Vårbergsskolan som hade bråkat mot hela Mälarhöjden, och 
gjorde det hela så mycket större än var det egentligen var. Att det var Vårberg som hade attackerat 
Mälarhöjden och att det var såhär att ah invandrarna du vet såhär och allting. Men sen så kom så här 
Metros chefredaktör för att vi bjöd dit henne på möte (...) för nu tror ju resten utav Stockholm att det 
här är verkligheten i Vårberg, att det ska vara värsta ghettot och att alla här är värsta idioter och 
springer runt och slår folk. Det är som att dom ville göra det till ett skitområde för att de ska kunna ha 
någonting och skriva om.” 

Cassandra: ” Dåligt rykte såklart att det är mycket kriminalitet och sånt. Media målar upp en dålig 
bild av Alby.  Jag minns när det var något mord någonstans (...) Och sen kom det fram till att dom inte 
ens, att dom bara hade dumpat kroppen i Alby, och att styckmordet inte hade hänt här. Då 
koncentrerar media sig på allt sånt. Jag vet inte, jag minns inte när dom liksom har skrivt någonting 
bra, liksom så här att ungdomar gör det har i skolan och att dom engagerar sig och sånt där. Utan de 
är bara sånt där bråk, mord och sånt där dom tar upp. ” 

Nedan redovisas svar från respondenternas som bor i förorter och innerstan när de fick 
samma fråga kring ryktet om sina bostadsområden samt medias uppmålning av dessa.   

Rifat: ”Det har ett bra och lugnt rykte. Här händer ingenting. Det enda media tar upp är typ att typ 
villapriserna stiger.” 

Raphael: ”Eehm pundarställe (skratt). Det är väldigt mycket så dära och att det är mycket 
arbetslöshet och många hemlösa som finns där liksom. Folk säger att många kommer till hit för att 
fixa blaze4 och det stämmer in ganska mycket på riktigt. Jag tycker det målas upp bra i media endå. X 
får endå väldigt bra respons utav media och det står inte så mycket i tidningen om att där är ett dåligt 
ställe att bo på utan snarare tvärtom det är bra. Men igentligen om att det händer mycket 

                                                           

4
 Engelskt översättning för låga, eld, blossa upp. I det här sammanhanget är blaze relaterat till en narkotika form 

som ”tänds på” i samband med rökning, såsom marijuana och harsh.  
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brottsligheter där alltså det är ju så här en utav dom ställena i Sverige eller i Stockholm som du vet 
som det är mest så hära brottslighet. ” 

Raphael påpekar att arbetslöshet, hemlöshet, drogförsäljning och brottslighet finns i hans 
område. Raphael bekräftar såväl Molinas tidigare uttalande om att brottsstatistiken är som 
högst i stadens centrum, och att detta präglar hela området igenom att han säger att ryktet 
stämmer överens med hur området faktiskt ser ut. Trots detta tycker Raphael ändå att hans 
område beskrivs positivt av media. Detta till skillnad från Malik och Maria som bor i 
stigmatiserae och marginaliserade områden och inte tycker att det händer särskilt mycket i 
deras områden. Trots denna statistik är media mer intresserad och koncentrerad i negativa 
rapporteringar från dessa områden. Det ovan sagda visar hur media använder sitt maktverktyg 
för att konstruera ”verkligheter” och ”sanningar”. Media kan utifrån sin maktposition, tala om 
skillnader mellan grupper, genom att påvisa, utifrån sitt behov av att öka sina upplagor, icke-
sanningsenliga skillnader mellan ”vem” och ”var” som ska representera olika fenomen. 

Samtliga av respondenternas svar bland dem bosatta i stigmatiserade och magrinaliserade 
förorter har i någon form upplevt heterotopia gällande sitt bostadsområde. Det som många 
gånger sägs ske i förorten, stämmer inte med respondenternas svar. Malik berättar att ryktet 
finns där men att han själv inte upplever något dåligt, eller att det inte händer så ofta i hans 
bostadsområde utan att det är medias föreställning om hans förort som målas upp. För att 
belysa detta sätter han badplatsen i sitt område i relation till innerstans bad och hänvisar till 
brottsstatistiken att det ”händer” mer saker i stan som bekräftar medias koncentration på 
förorter. Cassandras berättelse om hur en kropp hade hittats styckad i Alby när i själva verket 
det visade sig att mördaren hade dumpat kroppen i Alby och att mordet inte begicks i Alby. 
Ett annat exempel av medias vinkling är utifrån Marias historia som berättar om hur några 
ungdomar från Vårberg omvandlas till att omfatta hela Vårbergskolan. Enligt Maria ger 
media en osann och orättvis bild av hennes förort och att resten av Stockholm kommer tro att 
det är den sanna bilden av Vårberg och dess invånare. Detta kan ses som en form av 
strukturell diskriminering där etnicitet, klass och kön samspelar. Det intersektionella 

perspektivet kan förstås här utifrån hur dessa tre sociala konstruktioner samspelar och får en 
signifikant betydelse. Etnicitet - eftersom händelsen var riktad mot personer med 
invandrarbakgrund, klass – ungdomar i artikeln beskrivs i samband med deras bostadsort som 
relateras till det kognitiva och det moraliska rummet, som en utsatt socioekonomisk stadsdel. 
Kön betonas eftersom det är unga män som beskrivs som bråkstakar. 

Den symboliska interaktionismen uttrycks i ovannämnda exempel av ungdomarna som bor i 
stigmatiserade och marginaliserade förorter med att det konstruerade rummet relateras till 
negativa associationer där respondenterna/ ungdomarna möts utifrån stereotypa 
föreställningar av sig själva och sitt område. Bland de respondenter som bor i stigmatiserade 
och marginaliserade förorter har samtliga på ett eller annat sätt känt sig pressade att förklara 
och försvara sin förort mot av dem upplevda negativa reaktioner och uppfattningar. De har 
upplevt sig som ”informanter” för  folk boende utanför deras område. Detta kan vara ett 
uttryck, en konsekvens  för hur medias och allmänhetens uppfattningar om stigmatiserade 
förorter sprids och sätter nedvärderande stämpel på självuppfattningen hos dess invånare.  
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4.3.2 Utanförskap och diskriminering 

I denna del kommer inte respondenterna att vara indelade i två grupper, utan här kommer 
upplevda erfarenheter från samtliga respondenterna att diskuteras. Respondenterna fick 
frågan.  

Vad har du för erfarenheter av:  

a) Att söka jobb: 

Majoriteten av respondenterna har inte haft svårigheter med att få jobb eller erfarenheter av 
att söka jobb. Den närmaste erfarenheten är sökandet efter prao-plats, då har respondenterna 
fått ett bra bemötande. Svaren visar inte på en upplevd relation till bostadsområdet utifrån 
frågan.   

 Men å andra sidan så presenteras här Maliks och Angelinas berättelser:  

Malik: ” Jag har ingen dålig erfarenhet av att söka jobb. Det är alltid tyckt att jag alltid lämnar ett 
gott intryck, men så fort jag nämner var jag bor, så blir dom så hära, man känner att det blir det en 
viss tystnad. Då kan jag bli bemött som att ”aa när jag möter dig så känns du som att du är ifrån 
stan”. Jag blir ju kränkt, för det dom igentligen påstår är att där jag bor det är ingen civilisation 
liksom, folk kan inte uppföra sig där, men jag försöker ju visa att personer som är därifrån är inte så 
som median visar liksom. Men det går bra, det är inga problem. Men ibland så krigar5 man liksom 
och lägger till att man bor någon annanstans”   

Angelina har en viss fundering när det kommer till arbetssökning. 

Angelina: ” Men samtidigt så har jag alltid i baktanken, att jag måste jobba mycket hårdare än som 
dom svenska behöver göra, eftersom jag är svart, kvinna och jag är invandrare. Alltså det spelar 
ingen roll om jag ändrar mitt namn som vissa invandrare gör. För att det första dom ser är mitt 
utseende och dömer mig utefter det.”  

Den Symboliska interaktionsimen uttrycks i Maliks berättelse genom att den visar hur 
kontakten med samhället kan präglas av förutfattade meningar och hur detta upplevs och 
innebär negativa praktiska och materiella konsekvenser, som tex svårighet att få jobb om de 
namnger i vilket område de bor i. Detta uttrycks i Maliks historia där han pekar på negativa 
reaktioner och konsekvenser av att nämna där han bor, och att han upplever sig vara 
stigmatiserad utifrån bostadsort. Konsekvensen blir att han finner det nödvändigt att namnge 
en annan bostadsort för att bli accepterad, eller för att undvika onödiga konflikter. Malik 
uttrycker också att han inte verkade uppfattas annorlunda fram tills att han sa var han bodde. 
Han säger att han har blivit bedömd efter arbetsgivares förutfattade mening om invånarna i 
hans bostadsområde.                                                                                   
Det intersektionella perspektivet kan relateras till Angelinas fall hur hon uttrycker samspelet 
utifrån kön och etnicitet och betydelsen av detta samspel i majoritetssamhället. Hon uttrycker 

                                                           

5
 Ett annat ord eller uttryck för att kämpa och / eller försvara sig själv.  
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detta med att hon måste arbeta hårdare än vad svenskar måste eftersom hon är svart, kvinna 
och invandrare. Utifrån ett intersektionellt perspektiv positionerar hon sig själv i framförallt 
två kategorier som ingår i ett socialt hierarkiskt system som baseras på kön och etnicitet. 
Angelina ger  uttryck för två underordnade kategorier vilka enligt henne begränsar hennes 
möjligheter till arbete. Trots att Angelina inte upplevt komplikationer med jobbsökning så 
finns tendenser utifrån ett intersektionellt perspektiv att hon kan få en underordnad position i 
arbetslivet. Detta med anledning att hon inte sammankopplas med majoritetsamhällets 
symboliska normer, som krävs för att räknas till de inkluderande i samhället. 

b) Hur har du blivit bemötta utav lärare på skolan.         
Majoriteten av respondenterna har fått bra bemötanden av sina lärare på gymnasieskolan. Men 
Jasmine från förorten har en annan erfarenhet. Svaret visar inte relation till bostadsområdet 
utan från etnicitet. 

Jasmine: ”Ibland tycker jag att jag har blivigt illa bemött på grund av att jag inte är svensk, som att 
jag har fått sämre betyg på grejer. Och till exempel att jag får gå på Svenska 2 fast jag inte behöver. 
Jag är ju uppväxt här liksom och endå så får jag gå svenska 2, det blev även mina föräldrar chockade 
över. Så att ja, jag tycker att jag bli behandlad annorlunda och särbehandlad.” 

I SOU (2005:69) utredning diskuterades hur åtskillnader görs i Sveriges skolor. Kamali menar 
vidare att generellt sett har lärare lägre förväntningar på barn och ungdomar med 
invandrarbakgrund andra elever. Det råder en förutfattad mening om vad elever med 
invandrarbakgrund kan och placeras automatiskt i svenska 2 lektioner utan att skolan ens ser 
till vad eleverna har för förkunskaper. Detta framgår av Jasmines berättelse att hon får en 
känsla av hon blir annorlnda behandlad från lärare då hon berättar att hon tror sig fått lägre 
betyg men också för att hon blivit placerad i en svenska 2 klass och då hon säger att hon inte 
behöver det eftersom hon i likhet med sina svenska skolkamrater är uppvuxen i Sverige. 

Nedan redovisas respondenternas svar på frågan:                 
”Har du någon gång känt dig annorlunda,  orättvist behandlad på grund av: 

A) Ditt kön.                     

Flera utav respondenterna har upplevt någon form orättvisa på grund av sitt kön. Både 
kvinnor och män. Här redovisas två av respondenternas svar där de konfronteras utifrån 
förutbestämnda och tilldelade roller och egenskaper utifrån könsidentitet.  

Maria: ”Ja, flera gånger. Jag kan inte komma på någon situation, jag kan bara vara så här att folk 
förutsätter vissa saker för att man är kvinna, och att man kanske inte orkar, man kanske inte kan, och 
att dom förutsätter att man inte kan och säger det som att det inte är ett problem att dom sa så på det 
sättet bara för att jag är tjej. Som att man bara ska acceptera det. Men jag gör ändå alltid mig grej. 
För jag tar inte skit. ” 

Raphael: ”Aah, att alla normer att alla killar ska vara såhär stökiga och inte vara bra i skolan och 
sådär du vet. Det där är typ emot det som jag har, verkligen. Alltså jag vill vara bra i skolan, det är 
det jag vill och sådära. Man blir bemött väldigt så dära ”a du har inte gjort läxan va?” Man ba JOO, 
jag har gjort den, tro mig. Och så blir man sur när alla andra killar liksom, verkligen visar att dom 
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inte gör läxan och visar att dom inte bryr sig. Då tänker jag bara vilken idiot liksom, vi är här för att 
visa att vi vill göra det här liksom. Att vi killar inte är dumma och att vi vill komma någonstans. Men 
man får bli det goda exemplet helt enkelt.” 

Dessa två berättelser beskriver hur både en ung kvinna och ung man kan uppleva ett 
överlägset bemötande utifrån olika sociala situationer på grund av sitt kön. Ur en symbolisk 

synvinkel visar detta på hur sociala roller skapas utifrån de förväntningar och 
kategoriseringar individer och grupper tilldelas.  

Respondenterna nämner att de bemötts av förutfattade meningar utifrån sitt kön. Maria till 
exempel hur tjejer inte ”kan”, och att folk i allmänhet förutsätter vissa saker, beteenden 
utifrån att det är en kvinna. Raphael uttrycker att han blir kopplad till en stereotyp och 
förväntad bild om killar och om unga mäns negativa inställning till skolan. Varken Raphael 
eller Maria har velat leva upp till de förväntningar som tilldelats dem utifrån deras 
könsidentitet. De har genom sina berättelser visat motstånd som uttrycks av Maria när hon 
säger  ”jag gör endå alltid min grej. För jag tar inte skit” och av Raphael då han bestämmer 
sig för att bli det goda exemplet som inte uppfyller förutbestämda uppfattningar och normer.  

Här redogörs för respondenternas erfarenheter utifrån frågan:                                             
”Har du någon gång känt dig annorlunda, orättvist behandlad på grund av:                                                                                                        

   B) Din etniska bakgrund.  

Inte alla, men flera av respondenterna har haft någon form av erfarenhet med diskriminerande 
inslag i sina berättelser. Svaren visar inte på en upplevd relation till bostadsområdet 

Angelina: ”Alltså ibland när man är ute på krogar så diskriminerar dom jättemycket på grund av den 
bakgrunden man har. Dom låter hellre en svensk gå före en invandrare. Varför vet jag inte, dom är 
väldigt trångsynta och kan inte bättre. Men det är ju det jag har upplevt. Men då är det bara i 
Östermalmstorg jag har upplevt det”  

Samtliga respondenter har upplevt diskriminerande händelser utifrån den etniska bakgrunden i 
kollektivtrafiken.  

Jasmine: ”Men alltså det kan vara vad som helst, det kan vara att jag ställer mig upp för en tant på 
tunnelbanan som verka behöva en sittplats, så ibland har hon inte velat sätta sig på grund av att jag 
är invandrare. (...) Det är endå en stor grej, det är sådana saker som kan göra att jag känner att jag 
blir illa bemött, och det händer endå ganska ofta för det är en del av vardagen. ” 

Rifat: ”Min klass var på teater och så skulle vi hem, och vi hade inget kort. Så jag drog mitt kort, 
väktarna såg att jag drog kortet, men de såg inte att jag gav det vidare bak till en annan kompis. Men 
dom stoppade mig ändå och frågade mig om jag hade kort, jag hade ju kort, men de kastade ut mig. 
Men svenskarna som inte hade kort gick bara, planka och gick förbi. De frågade inte dom om dom 
hade kort ens, men när vi gick förbi, vi var tre stycken så kastade dom ut oss och dom tog till med 
våld.” 

Raphael: ”Tillexempel jag skulle åka hem från Malmö, jag brukar åka så här first klass när jag åker 
med tåget. Du vet alltså folk kollar på en som om man vore annorlunda när en svart sitter där eller om 
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en vit skulle sitta där, som om jag inte hör hemma där liksom. En ung mörk kille som sitter på first 
Class kanske inte är så vanligt och så, så dom är väldigt sådära att dom kollar konstigt på en och 
sådär. Men dom menar säker inget illa på det sättet men man ser endå lite tendenser till att dom 
kanske inte vet att jag ska vara där. Man känner ju av det hela tiden att folk kanske liksom backar lite 
extra mycket bara för att man ser ut som man gör aa men typ ”A han är svart, han kanske är farlig”. 
Men det är liksom en vardaglig sak, medvetet och omedvetet man blir alltid utsatt utav det men man 
kan inte göra någonting åt det liksom och det kommer alltid att vara så man får helt enkelt ta det, 
känner jag and live with it. ” 

Likhet, Gemensamt för samtliga erfarenheter oavsett var respondenterna bor kan relateras till 
Svenssons (2006) artikel om minoriteters erkännande i samhällslivet, där nya identiteter och 
tillhörigheter förekommer. Författaren påpekar hur minoritetsgrupper ständigt blir påminda 
om sin identitet. En person eller grupp som tillhör en relativt homogen grupp såsom vit, 
svensk, man, medelklass påminns sällan om vad han har för kön eller hudfärg.  

Respondenterna relaterar utifrån egna erfarenheter till olika vardagliga diskriminerande 
händelser på grund av sin etniska bakgrund. Dessa upplevda erfarenheter pekar på att de 
ständigt blir påminda om vilka de är eller inte vara utifrån en föreställd norm. 

Symbolisk interaktionism: Som tidigare nämnt så belyser Andersson et al. (2002) rummets 
betydelse och möjligheten att förflytta sig mellan olika rum. Rummen kan vara förort och 
innestadsområden som uppvisar av olikheter i maktpositioner. Ju närmare en ”invandrare” 
befinner sig centrum, begränsas tillträde till de offentliga rummen för honom/henne. 
Maktpositionerna markerar tydligt vilka och var olika individer har största tillgångar till olika 
rum.  

Dessa gränsdragningar är mer direkta och synliga i det vardagliga livet. Olika berättelser från 
respondenterna uttrycker ojämlikhet ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv av där de 
beskriver hur de blir betraktade som avvikande i vardagliga situationer. Angelina säger att på 
krogarna i Östermalm släpps hon inte in på grund av att hon är invandrare. Jasmine beskriver 
hur hon erbjuder sin sittplats i tåg till äldre, då som inte accepterar erbjudandet på grund av att 
hon är invandrare. Rifat talar om hur han stoppas av tågväktare trots att han hade kort. De 
utrycker även hur de utifrån sin etniska bakgrund utsätts för diskriminering. Vissa handlingar 
verkar förekomma så ofta att de nästan kan förvänta sig sådant bemötande. Detta beskrives av 
Jasmine när hon säger att hon ganska ofta blir illa bemött och att det är en den av vardagen. 
Samt som Raphael uttrycker det - att det är en vardaglig sak, även om det är medvetet eller 
omedvetet.  

Utifrån respondenternas uttalanden har specifika men också vardagliga erferanheter av etnisk 
diskriminering framkommit. Oavsett kön så kan det konstateras att upplevelser av rasism och 
diskriminering utgör en del av deras vardag och verkliget. Köns, etnicitet och ålders 
kategorierna är alla närvarande i de offentliga rummen oavsett i vilken social situation man 
befinner sig  i. Det framkommer också hur den indivduella styrkan betonas för att konfrontera 
rasism, och etnisk diskriminering, för att inte tillåta dessa händelser, begränsa eller stå i vägen 
för egen framtid och mål.      
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4.3.3 Framtids vision och möjligheter 

När respondenterna fick frågan ”Vad tänker du kan begränsa dig och din framtid?” 
framkom en bred variation av svar, som alla riktades mot en gemensam ståndpunkt. Temat 
som lyftes upp oberoende av ungdomarnas bostadsort, var att de ser sig själva och sin brist på 
motivation som den främsta begränsningen för sin framtid, men att det beror också på 
ytterligare faktorer som problem med språket och olika sociala problem.   

Här följer svaren från ungdomarna som bor i stigmatiserade och marginaliserade förorter: 

Malik: ” Svenskan, jag kan uttrycka mig bäst i engelskan. Jag känner mig lite efterbliven när jag 
pratar svenska, för jag kan inte uttrycka mina känslor och det jag känner med de rätta orden. (...) Så 
svenskan är det största hindret, men förutom det min lack of motivation. Men om några år så vet jag 
att det kommer att lösa sig.” 

Maria är den enda av respondenterna som reflekterar över kopplingen till sitt bostadsområde 
och dess sociala omständigheter och hur detta kan påverka och begränsa ungdomar som 
befinner sig i liknande situation som hon. 

Maria: ”Sociala problem, för jag känner så här jag flyttade hemifrån för ett halvår sen för att vi går 
inte ihop över huvudtaget. (...) Så jag tror att sådana problem. För just nu behöver jag bry mig om 
både pengar, köpa mat och alla sådana grejer. (...) jag måste bry mig som så mycket annat än skolan. 
Och det tror jag kan begränsa mig och gör så att jag kanske inte kommer få lika bra betyg för att jag 
har så mycket annat att bry mig om. Plus att allmänt tror jag att man har mer problem om man bor i 
förorten, därför att där finns det så många andra faktorer som kan göra att man får problem (...) Som 
till exempel att föräldrarna har olika värderingar, eller andra värderingar än det svenska samhället. 
(...) vilket skapar problem inuti familjen. Sen så har ju folk varit med om hemska saker och kommit till 
Sverige, ett helt nytt land och du vet sådana grejer kan spela in och göra så att man får mer problem. 
(...) Så det tror jag allmänt är för förorter och för invandrare att sånt kan begränsa oss att man har 
andra problem att bry sig om.”  

Omar förklarar att lathet och brist på pengar är det som kan begränsa hans framtid. 

Omar: ”Det är nog inget speciellt, förutom lathet. (...) Jag kanske inte kommer att ha tillräckligt med 
pengar för att studera utomlands, så det kanske kan begränsa mitt val att kunna bli något annat. Så 
om min familj flyttar till utlandet så kommer det nog bli annorlunda. Men jag hoppas att vi bor kvar 
här i Sverige, jag vill utbildas här. Så kan jag i sånt fall jobba direkt utomlands sen.” 

Respondenterna som bor i förorter och i innerstan svarar följande: 

Rifat till skillnad från Malik, pekar på sitt utseende som ett hinder i att få ett inträde i 
samhällslivet.  

Rifat: ”Håret, hårfärgen. Det är ju så att svenskar dom kommer alltid att ge dig en klapp på ryggen, 
men dom kommer aldrig att släppa mig före dom, det är bara så.”  

Angelina förklarar sina föräldrars situation och drar paralleler till sitt egna vägval.  
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Angelina: Oh lord, ehm ja. Alltså min pappa kom till Sverige för 20 år sen och pluggade juridik och 
han har tills nu inte fått nått jobb inom hans yrke. Så det har sporrat speciellt mig och min syster till 
att söka utanför Sverige. Så a, jag har sökt till en skola i Kanada nu. Även fast mina föräldrar tycker 
att Sverige har mycket möjligheter och så, så känns det mest som att bara är för svenskar och för folk 
som fortfarande vill bosätta sig här och leva här i resten utav sitt liv. Men det kommer alltid komma 
en massa hinder och så, men i slutet handlar det mer om den egna viljan.  

Rafael samtycker med tidigare respondenter gällande den egna viljans betydelse. 

Rafael: ”Mig själv. Det är bara jag som avgör …jag har min tid nu där jag måste göra saker liksom, 
känner jag för jag vet vad jag vill göra. Det är inte många människor som vet det heller. ” 

Likheter, I båda ungdomsgrupperna lyfts det upp hur den etniska bakgrunden (och språket) 
uppfattas som en konsekvens. Utifrån Svensson (2006) kan makten även utformas i 
symboliska former där kulturella koder och idealbilder är det som påverkar individers 
samhälliga villkor och vardagliga möjligheter. Utifrån en symbolisk interaktionisk synvinkel 
kan detta förklaras hur språket i Maliks fall och hur utseendet, ”håret” i Rifats fall gör att 
respondenterna uppfattar att dessa kan vara symboler för hinder i kontakten med delar av 
samhället och anledning till begränsningar i deras liv utifrån kulturella koder. Såväl språket 
som utseendet uppfattas av respektive respondent som symboliska markörer som leder till 
social ojämnlikhet och särskiljning. 

Under denna fråga så uttrycker samtliga respondenter oavsett bostadsort och utifrån vad de 
kategoriseras efter, så har varje ungdom en unik livserfarenhet, vilja och framtidsvision 
oberoende av sina sociala förhållanden. 

Skillnader, Maria däremot påpekar bostadområdets påverkan på individerna, och att sociala 
problem kan begränsa människors handlingsutrymme och vägval. Detta ka ses som en social 
konstruktion utifrån hur förorter utsätts för exkludering från makt och inflytande. Detta 
medför att beroende på var man bor kan man ha olika förutsättningar att kunna delta i 
samhällslivet på lika villkor.  Att ungdomar är medvetna om sin social ekonomiska plats i 
samhället behöver inte betyda att de identifierar sig utifrån detta faktum. Utifrån Angelinas 
berättselse om hennes föräldrars synpunkter och diskriminerande erfarenheter i sverige så har 
det motiverat Angelina och hennes syster att satsa på möjligheter utanför Sveriges gränser för 
att undvika potentiella hinder och diskriminerande handlingar.     
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5. Slutdiskussion 

”Berätta var du bor så säger jag vem du är” har varit en omdiskuterad tankegång och fråga 
under arbetets gång. Detta uttalande har framkommit under handledningarna, under 
inläsningen och i genomförandet av intervjuerna. I denna studie har det varit invecklat att 
sammankoppla värderingar, social/klass bakgrund, ålder, kön och etnisk tillhörighet. Det har 
varit svårt och analysera dessa samband, utan att hamna i stereotypa förenklingar av 
verkligheten. Därför har denna studie utgått ifrån åtta ungdomars erfarenheter och tolkningar 
av omvärlden som perspektiv att se på verkligheten och som underlag att koppla till forskning 
och teoretiska resonemang.  

Den valda metoden har medfört en större förståelse för var och en av respondenternas 
tankesätt, utifrån identitet, sociala rum och framtidsplaner. Utifrån ett symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv sätter dessa komplexa samband, bakgrund, ålder, kön och etnisk 
tillhörighet, prägel på vardagliga situationer. Utifrån vår upplevda vardag och olika kontexter 
kan vi tolka och förstå vår verklighet. Det sociala beteendet påverkas av faktorer som normer, 
roller och gemensamma erfarenheter men varje individ upplever omvärlden på sitt sätt utifrån 
sin specifika bakgrund, sina intressen och mål i livet. Individer kan forma sin verklighet 
genom kreativitet, beslut och handling.  

Jag vill även framhäva att det är viktigt att belysa samhällets maktrelationer som visar hur 
vissa symboliska markörer får olika betydelser. Alla former av kategorisering oavsett om det 
har handlat om kön eller etnisk bakgrund så skapas en betydelse som är relaterat till makt, 
inklusive makten att kunna definiera skillnaden mellan människor (kön, klass, etnicitet) och 
som därmed avgör vem som är inkluderad eller exkluderad. Diskriminering kan inte förstås 
utan att ta hänsyn till hur överordnade strukturer har befogenheten att socialt konstruera 
skillnader mellan människor som i sin tur påverkar individers position och sociala livsvillkor i 
samhällslivet.   

Mycket av tidigare forskning som jag tagit del av och som gjorts på ungdomar i 
stigmatiserade och marginaliserade bostadsområden, som riktar fokus på ungdomar med 
invandrarbakgrund och deras utanförskap. Detta skymmer perspektivet att individer skiljer sig 
åt sinsemellan utifrån individ och kontext. Denna slutsats har styrks av samtliga respondenters 
berättelser gällande värderingar, kunskap, attityder och upplevda erfarenheter. 

Trots detta kan man säga att alla upplever att de tillhör en ”grupp” i samhället som 
kategoriseras negativt utifrån normalitetsbegreppet. Ungdomarna från de stigmatiserade och 
marginaliserade förorterna upplevde fördomar riktade mot sig som invånare i just den 
förorten. Ungdomarna som bodde i mer svenskdominerade förorter eller innerstan upplevde 
fördomar riktade mot dem som personer. Fördomarna i den senare gruppen utgick från att de 
borde bo i de mer stigmatiserade områdena och att de inte hörde hemma i de områden de var 
bosatta i.  

Trots detta är det viktigt att betona att ungdomar har olika förutsättningar utifrån olika sociala 
livsvillkor. Det är också viktigt att inte utgå från att deras känslor, ambition eller prestation är 
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givna beroende på var i staden de bor. För annars finns en risk för att inte se individen utan en 
stereotyp bild av en grupp. Utan ett öppnare perspektiv uppstår det inget möte mellan 
individer. För att en positiv samhällsutveckling där ”nya” samhällsmedborgare och deras 
sociala verklighet inkluderas ska bli verklighet måste vi mötas.  

Genom de åtta respondenternas upplevda erfarenheter har det framgått att de blivit bemötta 
utav fördomar från såväl lärare som klasskamrater och övriga samhällsmedborgare och inte 
minst av media. Gemensamt är att de betraktas som ”invandrare”, eller som tillhörande en 
kategori invånare som är negativt annorlunda än de som representerar majoritetssamhället. 
Hur kan man tala om invandrare när det gäller individer som varken utvandrat eller invandrat 
och dessutom kategoriserat dem till andragenerationens invandare? 

Enligt det symboliska interaktionismen är sociala konstruktioner, vara sig det handlar om 
identitet, bostadsområde, etnicitet eller kön så skapats, förstärks, sprids och omvandlas denna 
typ av konstruktioner till kategoriseringar för att påvisa skillnader mellan grupper eller 
individer. Detta sätt att kategorisera hotar demokratin, eftersom alla inte upplevs ha lika 
värde. Dessutom får detta perspektiv konsekvenser för individers och gruppers olika tillgång 
till makt och inflytande. Därför är det också viktigt, som flera ungdomsforskare påstår, att 
erkänna förekomsten av diskriminerande föreställningar på olika plan för att kunna bekämpa 
dessa och dess olika uttrycksformer. Diskriminering och sociala orättvisor är samhällsfaktorer 
som bör tas på största allvar för att eftersträva en positiv samhällsutveckling. Detta speglas i 
attityder till svenska ungdomar med invandrarbakgrund som upplever påtvingade identiteter. 
Ungdomar med en annan bakgrund än den etniska svenska stämplas utifrån var de bor. 
Antigen att de bor i en stigmatiserad förort eller att de inte anses tillhöra den förorten där de 
bor. Som socialarbetare måste man vara medveten om det etnocentriska synsättet, för att 
minska risk för marginalisering, stigmatisering, passivisering och klientisering i sitt 
förhållningssätt gentemot sina klienter.  

Titeln till denna studie ”Från söderort till förort” valdes för att belysa ungdomar med 
invandrarbakgrund, deras förståelse för och relation till sig själva och sin framtid utifrån sina 
bostadsorter och det övriga samhället, oavsett om ungdomar bor i mer eller mindre ”utsatta” 
områden.       

Innan påbörjad studie antog jag att fler av de ungdomar med invandrarbakgrund som jag 
intervjuade skulle uppleva sig begränsade gällande tillgången till samhällets resurser utifrån 
sin etniska bakgrund. Men ungdomarna i den här studien lärde mig annat. Ungdomar i den här 
studien har visat att det för dem är av mindre betydelse var i staden de bor som har satt prägel 
och stämpel på tankar om livet och framtiden. Utan det har varit dessa ungdomars egna 
attityder, värderingar, normer och perspektiv som formats utifrån deras egen värld. Trots att 
alla respondenterna mer eller mindre blivit utsatta för diskriminerande incidenter så uttrycker 
de flesta att hinder finns och alltid kommer att finnas men att man måste vara stark och gå 
över diskriminerande barriärer. De flesta ungdomarna såg sig själva som den största 
begränsningen till framgång. Detta innebär utifrån deras berättelser att det är individen själv 
som har den avgörande betydelsen för hur dessa ungdomar upplever begränsningar respektive 
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möjligheter i sina liv. Detta gäller alla gränser, vare sig det vore etniska, köns, klassmässiga 
eller geografiska skillnader.  

Detta är ytterst viktigt att belysa detta perspektiv eftersom vare sig individer eller olika 
individuella förhållningsprocesser har i min mening inte fått tillräckligt uppmärksamhet i de 
studier jag läst. Istället har det inom forskning, debatter och media påtalats att så kallade 
ungdomar med invandrarbakgrund, speciellt med fokus på stigmatiserade och marginaliserade 
förorter, påverkats av hur de bedöms i det svenska samhället.  

Individer är olika med skilda, specifika och unika livserfarenheter. Alla ungdomar i den här 
studien har på sina egna sätt skapat sammanhang i sin vardag. Denna information har varit till 
stor hjälp för att öka förståelsen för hur man som ungdom med sin bakgrund och 
förutsättningar kan se på sig själv och uppleva samhällets resurser.   

Urvalsmetoden som använts i denna studie för att nå mina respondenter har varit 
snöbollsurval.  Denna urvalsmetod innebär att jag som forskare valt en (styrd) strategi för att 
nå mina respondenter. Valet av denna metod har gjorts utifrån att samtliga presenterade 
respondenter har, oavsett om de bott i förorten, innerstaden eller i s.k stigmatiserade och 
marginaliserade förorter, hade en positiv inställning till att ingå i studien. Genom sin positiva 
inställning till att bli intervjuade om hur det utifrån att leva i sitt bostadsområde deras tankar 
runt framtid och möjligheter m.m. har röster och perspektiv har formats. Detta brukar inte 
uppmärksammas i media och statistik, allmän debatt, forskning. Dessa ungdomar har i 
debatter varit osynliga eftersom dessa ”positiva” invandrarungdomar från utsatta områden 
eller de som inte bor i stigmatiserade och marginaliserade förorter inte ”passar” in i den 
beskrivning som media förmedlar av invandrarungdomar. Samtliga respondenter har på sitt 
egna sätt uttryckt sina egna historier om sociala livsvillkor, och hur de har mötts av olika 
typer av föreställningar från olika personer och institutioner. De har getts tillfälle och 
möjlighet att presentera och lyfta upp tidigare ”ohörda” röster bortom ibland förmodade 
verkliga bostadsområdets negativa betydelse för synen och möjligheten att ta tillvara sina 
egna resurser.  
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Bilaga 

Intervjuguide  

Delar utav upplägget av frågorna är inspirerad av Ayla Yazgans (1993) 
intervjuvupplägg för studien ”Turkiska pojkar andra generatioens invandrare” 
samt Irene Molinas (1997) studie i ”Stadens rasifiering”.  

Bakgrund 

Kön:                  
Ålder:                             
Ursprungsland:            
Ankomst år/ eller födelseplats:                       
Sysselsättning:                                    
Utbildning:                                        
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i hemlandet och i Sverige):           
Bostadsområde:  

Syn och upplevelser av bostadsområdet och omgivning 

1. Hur skulle du beskriva ditt bostadsområde? 
2. Hur reagerar, och vad säger folk när du berättar vart du bor?   
3. Vad har ditt område för ryckte? 
4. Kan du beskriva ditt bostadsområde? 
5. Vilka (media) bilder får du se av ditt bostadsområde, hur tycker du det målas 

upp?  
6. Vad har du för tankar och känslor kring; 

 a) Din bostad:                              
b) Området:                   
c) Grannskapet (socialt nätverk):                       
d) service utbud (rörelsemönster): 

7. Vad tycker du om bostadsområdets livskvalitet? 
8. Är du nöjd med ditt bostadsområde? 
9. Vad är det bästa/sämsta med ditt bostadsområde? 

Utanförskap och diskriminering 

10. Berätta om hur du upplever om hur du blir bemött av det svenska samhället? 
Vad har du för erfarenheter av:  

a) Att söka jobb 
b) Lärare på skolan 
c) Klasskamrater 
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11. Har du någon gång känt dig annorlunda behandlad på grund av ditt; 

a) Kön:                         
b) Etnisk bakgrund:                       
c) Ålder:                                                    
d) Bostadsplats: 

 

Framtidsmöjligheter 

12. Vad tycker du är anledningen till att studera och gå på gymnasium? 
13. Hur ser du på din framtid? 
14. Vad känner du kan begränsa dig och din framtid?  
15. Hur tror du andra ungdomar som bor i ditt område ser på de möjligheter och 

framtid som erbjuds? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


