
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
Linköpings universitet 
Campus Norrköping 

En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2008 
ISRN: LIU-ISV/SKA-B--08/02—SE 

Förortsbor 
- en studie av hur individen formas av sin 

bostadsmiljö 
 

Elina Alfredsson – Tina Is – Samuel Maraoge – Alexandra Träqvist 



 2

 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
080602 
 

Språk 
Language 
 
_X___Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
__X___AB-uppsats 
______C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-B--08/02—SE 
 
 
 
Handledare:  
Magnus Berg 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se  
 
Titel  
Förortsbor – en studie av hur individen formas av sin bostadsmiljö. 
 
Sammanfattning 

I denna antologi har vi haft som syfte att undersöka på vilket sätt boendemiljön har betydelse för 
människans livsvillkor och identitetsskapande. Genom att undersöka sociala relationer och den 
fysiska miljön i olika miljonprogramsförorter har vi försökt skapa oss en förståelse för hur 
människor själva upplever sin boendemiljö. Utifrån de fyra olika infallsvinklarna ungdomars 
livsvillkor, trygghetsskapande, medias roll och ungdomars identitetsskapande har vi studerat 
miljonprogramsförorter och har därigenom försökt skapa oss en bred kunskap om livet i 
förorten. Med hjälp av observationer och intervjuer har vi samlat in datamaterial som vi sedan har 
analyserat genom den induktiva analysmetoden grundad teori. Dataanalysen har vi därefter 
kopplat till teorier om identitet, stigma och symbolisk interaktionism och även individuellt valda 
teorier, vilka längre fram genererat i sammanfattande slutsatser. Studiens övergripande slutsats är 
att den sociala miljön i ett bostadsområde ofta har en avgörande roll i skapandet av människors 
identitet och livsvillkor. Då den sociala miljön skapas i sampel mellan individer inverkar 
människors uppfattning och föreställning om bostadsområdet på de boende och skapar en känsla 
av tillhörighet eller otillhörighet. Boendet har därigenom en betydande roll för människors 
livsvillkor och identitetsskapande. 
Nyckelord 

Boendemiljö, miljonprogram, livsvillkor, identitet, stigma, interaktion, media, ungdomar, etnicitet, 
grannskap, trygghet. 
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Inledning 
 

Boendet har ofta en stor betydelse för människan, det är där individen formas då den tillbringar 
en stor del av sin tid där. Hur boendemiljön upplevs av individen själv och av andra spelar en 
central roll för identitetsskapandet då individen i samspel med miljön och andra människor 
skapar sin identitet.1 Media har till exempel hjälpt till att skapa bilder som bidragit till att 
människor uppfattar förorter som en otrygg och farlig plats att vistas på.2 Denna föreställning 
stigmatiserar människorna som bor i dessa områden och inverkar på deras vardagliga liv. 
     Det centrala temat i denna antologi är just boende och hur det inverkar på individens identitet 
och livsvillkor. Vi har alla valt att studera miljonprogramsförorter, men bakgrunden till varför vi 
valt att studera livsvillkor och identitetsskapande i miljonprogramsförorten ser tämligen olika ut 
från individ till individ. Gemensamt är att vi ville skapa oss en egen uppfattning om hur det 
verkligen är att leva i förorten, men från olika vinklar som; ungdomars livsvillkor, 
trygghetsskapande och medias framställning av förorter. Genom de olika uppsatserna betonar vi 
olika delar i livet i miljonprogramsområden och vi har därigenom också olika betoning på 
livsvillkor och identitet. Vi hoppas att vi genom våra olika infallsvinklar skapar en bättre 
förståelse och mer täckande bild av hur individens identitetsprocesser och livsvillkor formas av 
sitt liv i miljonprogramsförorter. 

Syfte 
Syftet med vår antologi är att studera hur människors livsvillkor och identiteter formas av att bo i 
förorten. Genom att observera och intervjua har vi undersökt hur människor som bor i området 
uppfattar förorten. På så sätt har vi velat få ett inifrån perspektiv istället för det utifrån perspektiv 
samhället ger oss.  

• På vilket sätt har boendemiljön betydelse för människans livsvillkor och 
identitetsskapande? 

Metod 
Under våra studier har vi använt oss av fältobservationer och kvalitativa intervjuer för att få fram 
vårt material. Vi har därefter med hjälp av grundad teori analyserat empirin för att sedan sätta den 
i samband med teorier. 
     Vi kommer nedan att övergripande beskriva dessa olika metoder och hur vi gemensamt 
använt oss av dem. Vi kommer längre fram i våra individuella delar beskriva mer hur varje individ 
använt sig av dem.  

                                                 
1 Tommy Svensson, Människa, interaktion och social omgivning, (Mullsjö, 1992), s.64ff  
2 Urban, Ericsson, Irene, Molina & Per-Markku, Ristilammi, Miljonprogram och media, Föreställningar om människor och 
förorter, ( Norrköping/Stockholm, 2005), s.32 
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Fältobservationer 
En metod vi använt oss av för att få fram material till antologin är fältobservationer.  
Som forskare kan vi genom att observera förstå människors sociala världar och ställa frågor till 
det.3 Vi får förståelse för den miljö och det sociala sammanhang informanterna befinner sig i och 
får på så sätt tillgång till informanternas yttre världar.4 Genom observationen får vi möjligheten 
att se både det återkommande och det exklusiva i olika fenomen.5 
      Vi utförde öppna observationer i de olika bostadsområden vi valt och behövde därigenom 
inte något tillstånd för att få observera. Som vi ser det påverkade vi inte direkt människornas 
beteende genom observationen, vilket annars kan vara vanligt, då vi observerade på en allmän 
plats där någon som sitter och skriver och läser inte ses som något avvikande.6 
Den första observationen vi utförde var ostrukturerad då vi antecknade allt vi observerade. 
Självklart hade vi ett visst mål med observationen då syftet med antologin var nedskriven, men vi 
var ändå öppna för andra influenser. På så sätt hoppades vi undvika att endast se saker ur ett 
perspektiv.  
      Observation nummer ett var ett bra stöd inför intervjuerna vi utförde då de hjälpte oss att 
formulera frågor. Vi fick därigenom egna erfarenheter av området och behövde inte endast förlita 
oss på informanterna.7 Också det som ansågs självklart för informanterna och som de inte tänkt 
på att berätta för oss fick vi del av.8 
      Observation nummer två hade mer fasta ramar för vad vi skulle observera. Vi hade med hjälp 
av tidigare observationer och intervjuer fått fram viss information som vi ville studera ytterligare. 
Denna observation gav oss också möjlighet att se om det fanns någon klyfta mellan den 
verklighet informanterna talat om och den verklighet vi själva upplevde.9   

Kvalitativa Intervjuer 
En annan metod vi använt oss av är intervjuer. Syftet med intervjuer är att erhålla kvalitativa 
berättelser av informantens livsvärld. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer då denna metod 
låter intervjun röra sig i olika riktningar och informanten kan därmed ge mer uttömmande svar. 
Kvalitativ forskning innefattar tre olika steg. Det första steget är insamling av data, det vill säga de 
material vi samlar in genom de intervjuer och observationer vi har utfört. Steg två handlar om 
olika tolkningsprocesser där vi som forskare har tolkat vårt material utifrån grundad teori. 
Genom att koda vårt material har vi utfört en tolkningsprocess. Det tredje och sista steget kallas 

                                                 
3 Martyn Hammersley & Paul Aktinson, Ethnography – principles in practice (London, 1995), s.100 
4 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s.61 
5 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation i etnologiskt fältarbete” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.)    
   Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s.75 
6 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s.184 
7 Ibid. s.176 
8 Magnus Öhlander (1999) s.75 
9 Alan Bryman (2002) s.175 
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för återrapportering. För oss innebär det att vi rapporterar vårt resultat i denna antologi som 
kommer att finnas tillgänglig för allmänheten10 
     Den kvantitativa intervjun är inget som tilltalar oss av den orsaken att den har en standard att 
följa med mer fasta och bestämda frågor vilket hindrar informantens och forskarens flexibilitet.11 
Vi får därigenom mer detaljerade svar och större tillgång till informantens inre värld med den 
kvalitativa forskningsintervjun. Denna kombination ger oss kunskap både om de inre och yttre 
världarna, likaså hur informanterna uppfattar saker och hur de verkligen lever.12  
För att få ut det mesta av informanterna har vi valt att utföra våra intervjuer på ett semi- 
strukturerat sätt. En sådan intervju innebär att den intervjuande kan utforma sina svar som den 
själv vill. För oss innebär det att vi inte kommer att ha någon specifik mall att följa men att vi har 
en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden hjälper oss att utforma vissa specifika tema som vi vill 
att informanten ska beröra.13 Det vill säga vilka frågor som ska ställas och intervjuguiden blir då 
som en minneslista att checka av ifrån. Förhoppningsvis kommer informanten då att tala fritt om 
olika teman.  
     Som forskare har vi också funderat över hur många intervjuer vi ska utföra. Vi har kommit 
överens om att utföra så många intervjuer som det behövs för att vi ska få svar på våra frågor. 
Antalet informanter beror på vilket syfte vi själva har haft med studien och utifrån det har vi valt 
att intervjua ett visst antal människor.14 
     Informanten är självklart en viktig del av forskningen, men även forskarens roll som 
intervjuare är mycket betydelsefullt. Då forskaren gör en tolkning av någons livsvärld är det 
därför viktigt att kunna ställa frågorna på ett etiskt sätt. Även intervjuarens personlighet spelar 
roll i forskningen. Steinar Kvale belyser hur betydelsefull forskarens roll är. Han skriver att ”Ett 
moraliskt forskningsbeteende är mer än etik kunskap och kognitiva val; det omfattar även forskarens person, 
hennes känslighet, och engagemang för moraliska frågor och handlingar”.15 I varje forskningsprojekt har 
forskaren en avgörande roll för den vetenskapliga kunskapen, eftersom forskaren är ett 
hjälpmedel för att få fram kunskapen genom intervjuer. Det kan vara till stor hjälp för 
intervjuaren att ha kunskap om värderingsfrågor, etiska teorier och etiska riktlinjer.  

Grundad teori 
Den metod vi har använt oss av i studierna är grundad teori vilken är en metod som möjliggör 
insamling och bearbetning av data.16 Grundad teori är också en kvalitativ metod vilket inneburit 
att vi samlat in data av empiriskt slag, som alltså inte är vetenskapligt bevisat, vilket vi sedan 

                                                 
10Alan Bryman (2002) s.301 
11Ibid. s.300f 
12 Eva Fägerborg (1999) s.61 
13Alan Bryman (2002) s.304 
14 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1999), s.97 
15 Steinar Kvale (1999) s.111 
16 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s.33 
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induktivt analyserar genom att kategorisera materialet.17 Öppna fältobservationer tillsammans 
med individuella intervjuer har varit de datainsamlingsmetoder som vi främst använt oss av i 
sökandet efter material.18  
     Utifrån kategoriseringarna har sedan ett deduktivt urval utförs för att ta reda på om våra 
antaganden stämt eller inte.19 Datainsamlandet och analys av materialet har hela tiden skett 
parallellt och där vi utifrån den egna förmågan försökt bearbeta materialet med kritiska ögon 
vilket är av stor vikt när man som forskare arbetar med grundad teori. I grundad teori studerar 
forskaren utifrån ett aktörsperspektiv vilket gör det särskilt lämplig när man vill utforska 
mellanmänsklig interaktion och deras betydelser. Vi har genom grundad teori velat förstå och 
förklara sociala processer.20 Dock är vi medvetna om att bearbetning av material alltid är en egen 
tolkning av verkligheten och därmed blir varje analys på så sätt en egen skildring.21 
     Efter att ha slutfört insamlingen av materialet påbörjades kodningen av data, vilket inneburit 
att vi ställt relevanta frågor till materialet. Vad säger dessa data om det som vi studerat? Vilka 
sociala handlingar kan uppfattas? Genom dessa frågor har sedan incidenter kunnat synliggöras, 
och genom att de kodats har de också tilldelats en viss betydelse. Med andra ord har vi genom 
kodning skapat kategorier utifrån materialet genom att registrera det vi ansett vara intressant och 
väsentligt för studien. Det har helt enkelt inneburit att det skett en översättning från det 
sammanlagda och bearbetade empiriska datamaterialet till en mer teoretisk form. Kodning har 
under antologiarbetet inneburit en process av egna tolkningar och beskrivning av återkommande 
mönster som framkommit i datamaterialet vilket gjort det möjlig att nå som vi ser det en teoretisk 
mättnad.22  
     Syftet med grundad teori är att det ska vara ett redskap som underlättar forskarens möjligheter 
att utveckla idéer utifrån det material som insamlats. Genom att urskilja olika mönster genereras 
nya teoretiska förklaringsmodeller som underlättar förståelsen men också förtydligar de 
sammansatta fenomen som berör en eventuell studie.23 

De forskningsetiska principerna 
Forskare ställs ofta inför etiska dilemman. För att genomföra forskningen professionellt krävs det 
att man som forskare förhåller sig till de Forskningsetiska principerna vilka är: informationskravet, 
konfidentialtietskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.24 Det är viktigt att dessa riktlinjer följs då 
forskaren kan skapa en relation till sina informanter och visa att de kan känna tillit för honom 
                                                 
17 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander (Stockholm, 2003) s.5ff 
18  Ibid. s.35 
19 Ibid. s.13 
20 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing  
  Grounded Theory, (Thousand Oaks, 1998) s.45 
21 Anna-Liisa Närvänen, (1999) s.51  
22 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander (Stockholm, 2003) s.37f 
23 Ibid. s.8. 
24 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.51 
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eller henne. Forskaren bör fundera och kunna sätta gränser för att avgöra vad som är lämpligt att 
undersöka och vad som är olämpligt. Detta för att undvika eventuella konsekvenser som kan 
uppstå och vad de kan betyda för informanten om de offentliggörs.25 Det räcker inte att enbart 
forskaren är medveten om de forskningsetiska principerna utan forskaren är även skyldig att 
upplysa informanten om dem och deras innebörd. 
     Genom informationskravet ska forskaren upplysa informanten om hans eller hennes rättigheter, 
det vill säga att den deltagande har rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan någon 
anledning. Undersökningens syfte och innehåll ska även framgå genom informationskravet.26 Om 
informanterna från början blivit informerade om undersökningens innehåll, dess syfte och sina 
rättigheter, får de större kännedom om vad undersökningen innebär och hur forskningsmaterialet 
kommer att användas. Detta gör att informanterna känner sig delaktiga under undersökningens 
gång och att de oftast inte har några större invändningar vid rapportens färdigställande.27  
     Genom samtyckeskravet kan forskaren få ett godkännande för att kunna genomföra en studie. 
Ett samtycke ger forskaren tillstånd till att undersöka en plats och eller intervjua personer.28 Ett 
exempel på när samtyckeskravet bör tillämpas är om forskaren vill intervjua barn och ungdomar, 
forskaren måste då ha vårdnadshavarnas samtycke för att få utföra undersökningen.29 Ett 
exempel på ett etiskt dilemma som kan uppstå vid en sådan situation är att barnets föräldrar kan 
vilja veta vad som sagts under intervjun då det är barnets vårdnadshavare som har rätt till 
informationen. Problem som kan uppstå i dessa situationer är om barnet har berättat något 
känsligt i förtroende för forskaren, det kan handla om misshandel, övergrepp eller ett svek av en 
familjemedlem. Forskaren måste i en situation som denna i första hand se över barnets bästa och 
trygghet. Som vi nämnde tidigare är det viktigt för forskaren att fundera över vilka konsekvenser 
som kan uppstå om informationen kommer ut.30  
     Vid en situation som denna ska konfidentialitetskravet tillämpas då forskaren kan garantera 
informanten tystnadsplikt och att den information som framkommit inte kommer att hanteras av 
oberättigade.31 Nyttjandekravet betygar informanten om att det material som samlats in under 
undersökningsperioden som berör enskilda personer enbart kommer att användas i 
forskningssyfte .32  

                                                 
25 Oscar Pripp (1999) s.51 
26 Ibid. s.52 
27 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s.69 
28 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s.100 
29 Oscar Pripp (1999) s.53 
30 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen (1997) s.102 
31 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002 ?) s.12 
32 Oscar Pripp (1999) s.51 
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Historik  
År 1964 beslutade riksdagen att en miljon nya lägenheter skulle byggas. Mellan åren 1965 och 
1975 byggdes områden med bostäder som skulle representera det nya och moderna. Husen skulle 
vara ljusa och praktiska, detta skulle underlätta speciellt för kvinnor då hushållets sysslor skulle bli 
lättare att utföra, och de skulle ligga placerade i gröna parkområden. Människor började flytta ut 
från de omoderna och slitna husen i innerstaden till de nya moderna husen som låg några 
kilometer utanför staden.33  
     På 1960-talet då de första husen stod färdiga var media snabbt på plats och rapporterade om 
de nya områdena. Till en början fick de positivt uppmärksamhet men senare förändrades detta till 
kritik.34 De som flyttade in blev ifrågasatta av media om hur de kunde vilja bo där? De menade att 
det var som att bo på en byggarbetsplats.35 Allt sedan dess har kritiken fortsatt mot förorterna, 
det har handlat om att områdena är smutsiga, att politikerna inte tagit sitt ansvar och lyckats 
skapa rena områden.  
     Varje punkt förorterna fått kritik för har sedan vidare utvecklats till andra stigmatiserande 
fördomar. Kriminalitet låg i fokus på sjuttiotalet då media hävdade att områdena skapade sociala 
problem, det vill säga att missbrukare, narkomaner och alkoholister levde i områdena och 
smutsade ner och bidrog till en negativ ”utveckling” av området.36 Dessa faktorer bidrog till att 
förorterna stämplades som problemområden i slutet av sjuttiotalet. Dock tog inte 
stigmatiserandet av förorterna slut under detta skede. På åttiotalet började människor som hade 
möjlighet att flytta ut från förorterna till egna fristående hus. Samtidigt började lägenheter fyllas 
med invandrare som främst kom till Sverige som arbetskraft. Detta ledde till att områdena blev 
allt mer invandrartäta, vilket media rapporterade om. 37  
     Å ena sidan ansågs förorten vara en farlig plats med mycket kriminalitet och avvikelse. Men å 
andra sidan framställdes de som exotiska då det diskuterades om invandrares kultur, mat, musik 
och traditioner etcetera.38 Idag förknippas förorter fortfarande med kriminalitet, invandrare, det 
är problemområden, de är omoderna och de som lever där är de andra. 39 

                                                 
33 Elisabeth Lilja, Den ifrågasatta förorten – identitet och tillhörighet i moderna förorter (Stockholm, 1999), s.35 
34 Urban, Ericsson, Irene, Molina & Per-Markku, Ristilammi (2005) s.8 
35 Ibid. s.18 
36 Ibid. s.18 
37 Fredrik Hertzberg, ”Kultur, etnicitet och sociala kategorier” i Oscar Pripp (red.) Mångfald i kulturlivet,   
   (Tumba, 2004), s.23 
38 Urban, Ericsson, Irene, Molina & Per-Markku, Ristilammi (2005) s.19 
39 Ibid. s.23 
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Teoretiska utgångspunkter 

Identitet 
I Jenkins teori om identitet betonas hur individen genom att jämföra sig med andra människor, 
genom att se likheter och skillnader, får reda på vilka de själva är och också vilka andra är. Det är 
genom mötet med andra människor och känslan av tillhörighet eller otillhörighet som vår 
identitet skapas.40  
     I dagens samhälle är identitet något mycket viktigt för individen. Flexibiliteten i samhället har 
inverkat på vår identitet och gjort det möjligt för oss att skapa flera olika identiteter. Genom att 
följa olika trender, befinna oss i olika sociala sammanhang och så vidare kan vi skapa oss olika 
identiteter.41 En identitet som fortfarande är beständig är dock identiteten till sin bostadsmiljö. 
Genom att se vart människor befinner sig kan vi också skapa oss en uppfattning om personen.42 
Vi kan därigenom identifiera oss med vissa saker och känna distans till andra, det vill säga vi 
känner tillhörighet eller otillhörighet. Individens uppväxtmiljö och boende har därför en stor 
inverkan på identiteten. Denna rumsdimension av identitet är den dimension som vi främst valt 
att fokusera på. Även en etik dimensionen som Elisabeth Lilja skriver om i Den ifrågasatta förorten 
kommer få en betydande roll. Hon förklarar där hur sociala och fysiska värden spelar stor roll för 
vår identitet. Det budskap omgivningen förmedlar till oss påverkar vår identitet och sättet att se 
på oss själv och andra.43 Exempelvis påverkas individens identitet av hur andra människor 
värderar och uppfattar bostadsområdet individen bor.  
     Identitet är ett centralt tema i vår antologi och återkommer i alla delar. Med hjälp av 
identitetsteorier vill vi på olika sätt få reda på vilken roll boendemiljön spelar för individens 
identitet.   

Stigma 
Begreppet stigma skapades av grekerna för att beteckna olika tecken som skars eller brändes in i 
människokroppen. Tecknen var avsedda att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en 
individs moraliska eller sociala status. I dag har brännmärkningen försvunnit men samhället har 
andra medel som möjliggör en kategorisering av individer och grupper. Ervin Goffman talar i 
boken Stigma om tre former av stigma.44  
     Den ena är kroppsligt stigma som syftar på individens kroppsliga avvikelser som tillexempel 
missbildningar, den andra betecknas som karaktärsstigma vilken berör människors bristande 

                                                 
40 Richard Jenkins, Social identity – second edition (London, 2004), s.3ff 
41 René Jørgensen, Psykologin i senmoderniteten (Stockholm, 2004), s.138f 
42 Ulla Jergeby, Offentlig miljö som arena och kuliss: Att se, bli sedd o mötas på stadens offentliga och bostadsnära plaster  
   (Uppsala, 1996), s.23 
43 Elisabeth Lilja (1999), s.94f 
44 Erving Goffman, Stigma – Den avvikandets roll och identitet (Stockholm 2005), s.11 
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hederlighet men också dennes eventuella onormala böjelser. Det tredje och sista stigmat som 
Goffman nämner är gruppstigma vilket är en form av stämplig som ges en hel grupp.  
     Samtliga dessa benämningar av ett och samma fenomen syftar till att utpeka, degradera och 
stämpla individer eller grupper som anses avvika från rådande samhällsnormer.45 Genom att peka 
på människor som besitter någon egenskap som gör honom olik de övriga reduceras också den 
stämplade individen till en utstött person och skiljer denne från gruppen och därmed 
kategoriserar människor i normala och icke normala.46 Förorten och dess invånare är något som 
ofta stigmatiseras och betraktas som annorlunda. På grund av boendemiljön stämplas de till 
avvikare.  

Symbolisk interaktionism 
Teorin om symbolisk interaktionism baserar vi på socialfilosofen George Herbert Meads och 
sociologen Charles Cooleys riktningar, båda tillhörande Chicagoskolan. Denna teoris främsta 
tanke är att människan är social. ”Mänskliga individer kan inte urskiljas utanför den sociala processens 
ramar”.47 Teorin visar hur det sociala jaget skapas i samspel med andra då det är utifrån andras 
reaktioner och synpunkter som det egna jaget skapas. Cooleys tes om spegeljaget är ett bra 
exempel, genom att spegla oss i andra skapar vi oss en uppfattning om vilka vi själva är och hur vi 
ser på oss själva. Vår självupplevda identitet blir på så sätt djupt socialt konstruerad. Genom detta 
framhävs att verkligenheten också är socialt konstruerad.48 
     Även det materiella förhållandena spelar stor roll, livsrummet och den fysiska miljön är scenen 
för det sociala samspelet och dess attiraljer avgör hur samspelet fungerar.49 I vår studie ser vi 
bostadsmiljön som det materiella förhållandet och livsrummet, och den sociala interaktion vi 
studerar är främst den som sker i mellan de boende i området men även interaktionen mellan de 
boende i området och omvärlden. ”Vårt väsen som människor både skapas och formas i vårt sociala 
livsrum.” 

Disposition 
Tina Is inleder antologin med Ungdomars livsvillkor och föreställningar om förorten. Denna uppsats är en 
undersökning om hur ungdomars identitetsskapande formas av att växa upp i förorten. Dagens 
ungdomar får möta många hinder och det blir inte bättre av att media målar upp en negativ bild 
av att bo i förorten. Detta berör ungdomarna som bor i förorter negativt, då de redan har blivit 
dömda att misslyckas.  

                                                 
45 Erving Goffman (2005), s.11 
46 Ibid. s.12ff. 
47 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: om den symboliska interaktionismen”, i Per Månsson (red.) Moderna 
samhällsteorier – Traditioner, riktningar och teoretiker (Stockholm, 1998), s.153f 
48 Tommy Svensson (1992) s.64ff 
49 Lars-Erik Berg (1998) s.154ff 
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Därefter följer Elina Alfredsson bidrag En känsla av trygghet. Detta bidrag diskuteras hur den 
sociala och den offentliga miljön i en förort inverkar på människans känsla av att känna sig trygg 
eller inte. De bidragande faktorerna till att känna trygghet i en viss miljö diskuteras liksom hur 
socialt umgänge, områdets uppbyggnad och grannskap kan skapa trygghet. Dessa elementer sätts 
i sammanhanget livsvillkor och identitet. 
     Alexandra Träqvist kommer i ”Ja man kan faktiskt bo här” – perspektiv från betongen, att behandla 
hur människor som lever i förorten upplever media och samhällets fördomar. I denna uppsats 
undersöks även kulturen och sociala nätverks betydelser för valet av boende.   
     Samuel Maraoges uppsats Svenskar bor på andra platser – En studie av människors upplevelser av det 
egna miljonprogramområdet skildrar hur människor som själva bor i förorten vill framställa livet i ett 
miljonprogramområde. Syftet med studien är en strävan efter att framställa hur dessa individer, 
utifrån deras egna erfarenheter, berörs av den egna bostadsmiljön.  
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        Ungdomars livsvillkor och föreställningar om förorten  
 

 

Tina Is  

Inledning 
Förorterna förknippas oftast med problem, trots att det finns fina bostäder är ryktet om förorter 
negativt, speciellt miljonprogramsområden. Många människor som bor i dessa områden har svårt 
att beskriva hur det egentligen ser ut för att samhället redan har målat upp en bild över hur 
förorten ser ut. ”Dagens ungdomar är vår framtid”, det är säkert många människor som hört 
detta talspråk i vårt samhälle och många människor håller säkert med om detta. I dagens samhälle 
kan vi se att alla ungdomar framförallt unga som bor i miljonprogramsförorter inte alltid är en del 
av framtiden. Redan i tidig ålder berörs de av massmedias negativa bild över förorten och detta 
följer med dem resten av livet. Många av dessa barn och ungdomar hamnar i ett utanförskap och 
känner ingen delaktighet i det svenska samhället. Att ständigt få höra att man bor i ett dåligt 
område och att media menar att förorten skulle vara hemsk är vad många ungdomar känner och 
tänker.50 Vi får en bild av media där förorten innebär stora betongblock, invandrare, skräpigt och 
ungdomsgäng, där dessa ungdomsgäng redan från början är dömda att misslyckas.  
 

Syfte & Frågeställning 
Syftet med min del av antologin är att undersöka ungdomars livsvillkor och uppväxt utifrån deras 
syn på livet i förorten samt vilka framtidsutsikter de har. 

• Hur ser ungdomars livsvillkor och identitetsskapande ut i en förort? 
• På vilket sätt berörs ungdomarna av att bo i förorten? 
• Vilka föreställningar har ungdomarna om sitt bostadsområde?  

Metod 

Beskrivning av fält, informanter och urval 
Jag valde att utföra min undersökning på en förort som är ett miljonprogramsområde. Förorten 
ligger i en medelstor stad i Sverige som byggdes under början av 1970-talet. Området har haft ett 
negativt rykte. Skälet till mitt val av område är att det negativa ryktet och att så få människor 
bodde kvar i området, gjorde att staten och kommunen valde att total renovera området. Det 
gamla byttes ut mot det nya och för att bli av med det gamla ryktet valde man också att byta 
namn på området. I området bor det människor med olika ursprung och de flesta som nu bor i 
bostadsområdet är barnfamiljer och pensionärer. Bostadsområdet är omringat av vacker natur 
och lägenheterna är anpassade för både unga människor, barnfamiljer och pensionärer. I mitten 

                                                 
50 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper – I teori och praktik (Lund, 2007), s.183f 
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av bostadsområdet finns det även ett centrum, där det bland annat finns ett bibliotek, ICA, bageri 
och restaurang. De informanter jag sökte var flickor och pojkar mellan 16 och 22 och med olika 
bakgrunder. Med hjälp av olika kontakter med bekanta till mig som själva hade en anknytning till 
området, samt fritidsgården i området fick jag tag på mina informanter. För att få stort perspektiv 
på forskning valde jag att undersöka ungdomar med olika kön, åldrar och ursprung. Mina 
informanter var två killar i 17- och 20-års ålder, som tillsammans med sina respektive familjer 
bodde i området. Jag hade även tre tjejer i åldrarna 16, 19 samt 22. En av dem hade precis flyttat 
hemifrån men besökte området ganska ofta, då hennes familj fortfarande var bosatta i området.  
     För att få ett större perspektiv på studien har jag valt att endast fokusera undersökning på 
ungdomar generellt i bostadsområdet. Samtidigt vill jag påpeka att denna studie inte går att 
generalisera med andra unga i förorten, då undersökningen är en skildring av vad ungdomarna i 
detta bostadsområde tycker och tänker kring förorten.  

Etiska dilemman  
Till en början var det svårt att finna informanter till undersökningen, då många ungdomar var 
tveksamma till att medverka i studien. Problematiken låg också i mitt val av förort, många 
ungdomar såg inte bostadsområdet som en förort, då de jämförde området med dem stora 
förorterna som Rinkeby och Rosengård. Men med bra samarbete med fritidsgården fann jag mina 
informanter. Jag har även valt att anonymisera förorten, för att ingen ska kunna känna igen 
förorten eller personerna i undersökningen.51   
     För att kunna få ett bra resultat har jag på ett varsamt sätt52 skapat ett förtroende mellan mig 
och informanterna. Detta tyckte jag var extra viktigt, då jag har studerat unga människor. 
Ungdomar i förorter är trötta på fördomarna och vill inte att samhället ska se dem som offer.53 
Därför ville jag med mina intervjuer skapa ett förtroende till dem, så att de inte skulle känna att 
jag som forskare skulle vara en överordnare över dem.  Dagens unga är också mycket skickliga på 
att uttrycka sig,54 därför valde jag att låta informanterna uttrycka sig fritt under mina samtal med 
dem. Vilket också ledde till att de öppna upp sig fortare. 

Grundad teori i min studie  
Grundad teori är en metod som har sina rötter i den Amerikanska pragmatismen och med 
symbolisk interaktionism. Företrädarna var Barney Glaser och Anselm Strauss.55 Syftet med 
grundad teori är att den ska frambringa teori och med hjälp av insamling av data som sedan 
analyserat på ett systematiskt sätt blir detta möjligt.56 Datainsamlingen som jag använt mig av är 

                                                 
51 Bente Gullveig Alver & Orjar Oyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s.137ff 
52 Eva Silvén, ”Det materiella” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.103 
53 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom – Kön, etnicitet, identitet (Lund, 1999), s.14 
54 Philip Lalander & Thomas Johansson (2007) s.240 
55 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm, 2002), s.375 
56 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s.37 
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fältobservationer och intervjuer.57 Efter att ha avslutat intervjuerna och observationerna 
analyserade jag mitt material, då jag koda materialet. Att koda är en analysmetod, vilket betyder 
att jag har ställt frågor till mitt material.58 Genom kodning gjorde jag sedan kategorier utifrån min 
datainsamling. Kärnprocessen blir i slutänden teorin, det vill säga teori som är grundad på den 
empiri jag funnit.59 Det viktiga med grundad teori är att man som forskare blir medveten om sin 
förförståelse och att problematisera den.60  

Fältobservationer  
Jag har under min undersökning gjort observationer och intervjuer och med hjälp av dessa två 
metoder har jag fått den information jag behöver. Jag utförde två observationer i bostadsområdet.  
Den första observationen utförde jag under en eftermiddag, då jag gick ut i området för att 
observera på ett ”öppet” sätt. 61 Det vill säga att jag gick för att observera allt möjligt i området. 
Jag observerade bland annat aktiviteter i området, människor samt miljön. Trots att denna 
observation var öppen var mitt syfte att observera ungdomarna området, vilket dock blev ett 
problem i början. Under den första kontakten med fältet fann jag inga ungdomar i området, då 
det mestadels var barn som lekte i området. I slutet av observationen syntes fler ungdomar till i 
området. Det såg ut som att ungdomarna var på väg hem och att de tidigare hade vistas på något 
annat område.  
     Efter att ha kodat första observation kunde jag sedan börja ställa frågor till mitt material.62 
Trots att den första observationen inte gav mycket utav det jag leta efter fann jag dock bra 
frågeställningar till intervjuerna. 63  Frågeställningar handlade vart ungdomarna vistades under den 
tiden jag observerade och varför de inte vistas i sitt bostadsområde. Efter den första 
observationen granskade jag mitt material och gjorde en bedömning över vad som saknades. 
Därefter kunde jag även formulera mina frågor till den andra observationen. 
     Den andra observationen var fokuserad, då jag redan innan visste vad jag skulle titta efter.64 
Jag visste även vid vilken tid på dygnet som ungdomarna vistades i området, vilket var en fördel 
för min undersökning. Av erfarenheterna från den första observationen blev tidpunkten för 
observationen betydelsefull. Då jag under den andra observationen kunde observera fler 
ungdomar, vilket jag inte gjorde under den första observationen. När jag utförde den andra 
observationen fick jag fler kunskaper av fältet samt också möjligheten att se om det fanns något 
skillnad mellan den verklighet som mina informanter talade om under intervjuerna och den 

                                                 
57 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander (2003) s.35 
58 Alan Bryman (2003) s.375 
59 Ibid. s.376 
60 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing Grounded Theory,  
(Thousand Oaks, 1998), s.45f 
61 Ibid. s.78 
62 Alan Bryman (2003) s.374 
63 Magnus Öhlander (1999) s.78 
64 Ibid. s.79 
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verklighet som jag uppfattade. 65 Utifrån observationerna hade jag fått egna erfarenheter utav 
området. 66 

 
Intervjuer 
Genom mina intervjuer med informanterna har jag försökt att förstå detta ur deras perspektiv 
och tankar om den värld de lever i.67 Efter mina intervjuer har jag även jämfört informanters 
tolkningar med andra källor. Förutsättningarna för att detta ska bli möjligt måste jag som forskare 
med respekt, öppenhet och på ett fördomsfritt sätt försöka förstå informantens sociala värld. 68  
     Jag informerade mina informanter om bakgrunden till antologin samt omfattningen och syftet. 
De har alla fått upplysning av anonymisering och att jag har valt att inte berätta vilken förort jag 
undersökt. Jag gav dem också information om att de hela tiden har möjlighet att dra sig ur 
undersökningen om de så vill.69 Informanterna tog informationen bra och det säkrade deras 
medverkan i studien. Anledning till detta kan vara att de kände sig säkrare när de fick veta att de 
kunde vara anonyma i undersökningen. Med hjälp av mina tidigare observationer hade jag 
formulerat intervjufrågor. Jag som forskare har också en skyldighet att följa forskningsetiska 
principer, för att skydda individerna i forskningen. I den gemensamma delen står det utförligare 
om de fyra huvudkraven.       
     Jag valde att utföra mina intervjuer på ett semi-strukturerat sätt.70 Under samtalen med 
informanter ställde jag inledande frågor först, detta för att öppna upp intervjun. Därefter ställde 
jag uppföljningsfrågor och specificerade frågor för att få mer detaljerat svar på vad informanten 
tänkte på.71  Under vissa samtal ställdes direkta frågor till informanterna. Många gånger kom jag 
ingenstans med dessa direkta frågor vilket ledde till att jag fick ställa mina frågor på ett indirekt 
sätt för att informanten skulle svara på min tidigare fråga.72 För att klargöra exakt vad 
informanten menade med ett svar och att inget skulle vara tvetydigt ställde jag tolkande frågor. 
Då jag formulerade om ett svar som informanten berättade om.73 Med hjälp av observationerna 
och intervjuerna med informanterna samt tillämpningen av grundad teori har jag kunna utföra en 
analys av mitt material från dessa metoder.  

Min roll som forskare 
En forskare har en stor betydelse för hur undersökning kommer att bli. Med observationer och 
intervjuer gör forskaren en tolkning av informanternas världar och med hjälp av dessa metoder 
                                                 
65 Alan Bryman (2002), s.175 
66 Ibid. s.176 
67 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1999), s.117 
68 Steinar Kvale (1999) s.118 
69 Ibid. s.106 
70 Alan Bryman (2002) s.301 
71 Steinar Kvale (1999) s.124  
72 Ibid. s.124 
73 Ibid. s.125 
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får fram kunskaper om informanterna.74 Under intervjuernas gång uppmärksammade jag mina 
egna livserfarenheter och min personlighet blev en stor betydelse för forskningen. Genom mina 
egna erfarenheter kunde jag som forskare leva in i och förstå informanternas berättelser. Detta 
blev en fördel för mig då jag senare kunde ställa uppföljningsfrågor till informanterna.  
     Som forskare är det viktigt att skapa en förtroende till informanterna mellan intervjuerna. 
Detta försökte jag uppnå genom att låta informanterna känna att deras tankar, erfarenheter och 
åsikter är legitima.75 Eftersom att min studie handlar om ungdomar, fundera jag mycket kring hur 
jag på ett bra sätt skulle bemötta dessa. Under mina intervjuer visade jag intresse för vad de talade 
om och lyssnade uppmärksamt på vad de berättade om, detta skapade också en bra stämning 
under samtalen.76 Att aktivt lyssna blev även en fördel för mig då jag kunde ställa relevanta 
följdfrågor. Under intervjuernas gång försökte jag även vara så neutral som möjligt till det som 
sades.77 Trots att det är positivt att skapa ett förtroende till informanterna, är jag väl medveten 
om att en forskare också måste ta avstånd från sitt fält. 78  Detta belyser även Oscar Pripp om i 
boken Etnologiskt fältarbete som menar att;  

”Fältarbete innebär ju inte bara konsten att komma nära människor och den miljö där de lever. 
Det handlar också om förmågan att skapa distans till det man kommit så nära och eventuellt 
engagerat sig i.”79 

 Därför försökte jag att samtidigt komma nära mitt fält men ändå hålla en viss distans till den.  

Teoretiska utgångspunkter  

Stigma, Symbolisk interaktionism och identitet  
Stigma är en av de teorier jag valt att utgå ifrån. En stigmatisering av något uppstår när ett 
utmärkande egenskap förenas med en stereotyp och många gånger är stereotypen en fördom.80 I 
min undersökning kommer jag att belysa om hur ungdomarna stigmatiseras över sitt 
bostadsområde. Jag har även utgått från teorin symbolisk interaktionism och i den gemensamma 
delen står det mer utförligare om denna teori. I analysen nedan kommer jag att belysa mer om 
hur våra identiteter skapas och hur olika forskare ser på begreppet identitet.  

                                                 
74 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander, (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s.61 
75 Steinar Kvale (1999) s.111f 
76 Magnus Öhlander (1999) s.75 
77 Steinar Kvale (1999), s.111f 
78 Martyn Hammersley & Paul Aktinson, Ethnography – principles in practice (New York, 1995), s.110f 
79 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.46 
80 Magnus Öhlander (1999) s.16  
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Analys  

Ett liv i förorten som ung  
Runt om Sverige bor det tusentals ungdomar i förorter. De flesta av dessa unga människor lever 
med sina familjer och vänner i ett område som för dem betyder hem. För dessa ungdomar är inte 
förorten en hemsk plats utan det är deras hem, det är platsen där de känner den trygghet som vi 
människor behöver.81  

Ja, alltså jag älskar de, för att de är så bra, jag känner mig hemma här, de finns ju liksom allt 
här, en nackdel är att de ligger så långt bort från stan fast ändå inte, med bussen tar de typ 15 
minuter så de är skönt, men jag gillar verkligen det här stället, de är mitt hem. ”Tjej 19” 

Ända sedan miljonprogramsområdena byggdes har media målat upp en bild, där förorten betyder 
ghetto, kriminalitet och hundratals invandrare utan något arbete.82 Att finna sin identitet är inte 
lätt, då identitetsfinnande är en pågående utveckling och vi förändras ständigt under våra liv.83 De 
sociala och kulturella erfarenheterna berör ungdomarna om hur de upplever och uttrycker om 
vilka de är. 84 Robert Le Page och Andrée Tabouret-Keller anser att innebörden av begreppet 
identitet kan ses på två olika sätt. Identitetens personliga karaktär handlar om att vara sig själv 
och kunna skilja sig från andra individer i en grupp. Samtidigt som det handlar om att kunna 
tillhöra en viss kategori och kunna identifiera sig med andra grupper och människor.85 För dagens 
ungdomar kan detta bli ett dilemma, då det samtidigt ska kunna skilja sig själv från andra men 
ändå kunna identifiera sig med andra grupper.  
     Många av ungdomarna i förorter har så kallade flexibla identiteter, beroende på i vilken 
situation de själva befinner sig i, tar de fram den identitet som passar situationen bäst.86 
Identitetsarbetet påverkas också av starka stereotypier, som går ut på de unika individerna sätts in 
i olika kategorier. Att leva i förorten innebär att dessa unga människor ständigt berörs av medias 
negativa bild över området och följden blir att ungdomarna känner sig misslyckade när de får en 
kontakt med samhället. 87 Några ungdomar som intervjuades i en liknande studie säger så här; 

”Tidningar överdriver allting. Visst finns det droger, men det finns ju överallt. Visst 
förekommer bråk, men inte till närmelsevis så mycket och så ofta som media låter påskina. De 
här förorterna har fått en stämpel och det innebär också att alla vi som bor här förutsätts ha en 
massa problem” […] ”Om man bestämmer sig för att se problem, då ser man naturligtvis 
också problem.”88 

                                                 
81 Aleksandra Ålund (1999) s.148 
82 Ibid. s.14 
83 Thomas Johansson, Socialpsykologi (Lund, 2004), s.19  
84 Aleksandra Ålund (1999) s.162 
85 Ibid. s.162 
86 Philip Lalander & Thomas Johansson (2007) s.174 
87 Aleksandra Ålund (1999) s.14 
88 Ulf Hagström, Eva Redemo & Lena Bergman, Låter sig ungdomar skyddsänglar organiseras? – hälsofrämjande strategier för 
ungdomar i utsatta områden. (Stockholm, 1999), s.46 
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Den negativa bilden av förorten följer dem genom livet och håller dem tillbaka på grund av den 
rädsla de har av fördomarna från andra människor.89 Samtliga av mina informanter berätta om 
detta och att media och samhället förmedlar en bild där alla i förorten skulle vara bråkmakare.90 
En av mina informanter talade öppet om hur hon många gånger kunde skämmas över sitt 
bostadsområde.  

Men alltså många gånger typ när jag var yngre så ville man inte säga vart man bodde för att det 
var typ ett dåligt område, så många gånger kunde jag skämmas över att säga att jag bodde här. 
Man vågade liksom inte tala om att man bodde här för att då var man rädd för att bara för att 
jag bodde här skulle också jag vara dålig på något sätt. Jag skämdes, skämdes ofta. ”Tjej 22” 

Hon fortsatte att prata om människors fördomar kring förorten;  

 Ja, det tror jag för att då visste jag inte så mycket, eller jag tänkte inte på, för att när någon 
frågar vart man bodde och så sa man de, så blev dom typ eeeeehh va är det sant och då visste 
man liksom att de tyckte att jag bodde på ett dåligt ställe, för att dom blev typ chokade eller 
som att dom såg ner på mig bara för att jag bodde där. Jag försökte alltid på något sätt försöka 
undvika att säga att jag bodde där, men när jag blev äldre så har jag själv fått se andra saker och 
många vet inte hur de är, de bara pratar utifrån vad de står i tidningar. ”Tjej 22” 

Föräldrarnas bakgrund, arbete, boendemiljö och sociala kontaktnät blir betydelsefull för 
ungdomarnas självuppfattning.91 Hur samhället bemöter dessa ungdomar som bor i utsatta 
områden har en stor betydelse för hur deras liv kommer att utvecklas. I boken Multikultiungdom 
belyser författaren Aleksandra Ålund om samhällets betydelse för dagens unga. Hon skriver om 
två kusiner som med samma bakgrund och boendemiljö går åt två olika riktningar i livet 
beroende på hur samhället bemötte dem. Den ena av dem blir välbemött av resten av samhället 
och utvecklar en identitet där hon senare kan utvecklas utåt och blir en del av samhället. Den 
andra som istället blir dåligt bemött blir isolerad i förortslivet och samtidigt känner ett 
utanförskap.92 Vad de flesta ungdomar vill känna är gemenskap med resten av samhället och inte 
bara med bostadsområdet. En av informanterna talade om hur betydelsefull gemenskapen i 
förorten är men att det samtidigt är viktigt att känna sig som en del av resten av samhället.   

De gick ju mycket bättre för att ofta fick jag besöka mina vänner som bodde längre bort, men 
det blev mycket lättare och vara med kompisar som bodde nära mig, men de va lite tråkigt 
liksom, man vill ju lära känna andra människor från andra platser. Jag vill inte vara fast i mitt 
bostadsområde liksom och det känner man ibland för att resten av samhället inte vill lära känna 
mig. Jag vill och det har jag alltid gjort, mina vänner här kommer jag alltid ha och jag känner 
ingen direkt utmaning till att bara ha kompisar från samma ställe. Man behöver variera tror jag, 
men behöver lite av varje och jag kommer ihåg varje gång det var någon aktivitet med andra 
skolor såg man framemot det, kunde längta. ”Kille 20” 

Ungdomar lever i ständig förändring och genomgår en övergångs från barndom till vuxenliv. 
Läkaren Jan Ramström menar att det finns två perspektiv på människan identitet. Det första 
handlar om hur ungdomar utvecklar en nära relation till viktiga personer, det kan vara en förälder 
eller en släkting. Det andra perspektivet integrationsaspekten, syftar till att utveckla en relation till 
                                                 
89 Aleksandra Ålund (1999) s.124f 
90 Ibid. s.15 
91 Ibid. s.97 
92 Ibid. s.99 
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den omgivande miljön. Vilket betyder att ungdomarna integreras med samhället. Ramström anser 
också att integrationen och att känna en tillhörighet i samhället har en stor betydelse när 
ungdomarna växer upp.93  
     Det finns en större risk för ungdomar som växer upp i storstädarnas miljonprogramsförorter 
att utveckla en fysisk och psykisk ohälsa. I en studie som gjorts med ungdomar i dessa områden 
visar att de ungdomar som bor i miljonprogramsförorter tror inte att kan vidareutbilda sig och 
deras självbild är negativ. Andledning att dessa unga människor löper en större risk av ohälsa är 
på grund av de sociala och ekonomiska problem som ger ett avtryck i deras sociala och fysiska 
miljö. Många av ungdomarna är medvetna om detta, samtidigt som de menar att de inte vill att 
man endast ska fokusera sig på problematiken med förorter och miljonprogramsområden. Vad de 
flesta unga vill är att man även talar om de goda sidorna med bostadsområdet. 94 Det finns många 
fördelar med att bo i förorten, bland annat att det finns människor med olika bakgrunder och att 
bostadsområdet ligger nära en vacker natur.95 Det positiva med dessa områden är gemenskapen 
som många unga människor känner.96 

Själva området i sig var ju bra, men de bästa var ju att man känner en samhörighet med 
människorna som bor här, för att ofta så gick dom genom samma saker som till exempel som 
min familj gick igenom. Vi lever i samma situation liksom och de känns skönt att veta att man 
inte är ensam och de är inte många bostadsområden som har en fin natur som man kan 
promenera i att leva i en förort är inte så farligt som alla tror, jag bor hellre här än inne i stan  
[…] jag menar om man läser de media skriver så bråkar vi hela dagarna, vi tar droger och kan 
inte komma in i samhället, men så är det inte alls. Min mamma jobbar, hon kommer hem lagar 
mat, vi tvättar, vi går till skolan, allt som så kallad vanliga människor gör, men nej media väljer 
att skapa värsta drama filmen om förorten. ”Tjej 16” 

Många barn och ungdomar i förorter resonerar på detta sätt, att växa upp i förorten medför en 
större lycka än att växa upp i en storstadsmiljö.97 Sociologen Pierre Bourdieu skriver om hur 
media oftast kan dramatisera förorten. Han menar att många journalister tar på sig speciella 
glasögon och utifrån dessa skapar en bild över hur förorten ser ut. De gör ett urval över vilka 
saker de ser och vilka de väljer bort. Urvalet ska helst vara spektakulärt och en händelse ska 
dramatiseras för att fler människor ska lockas till det. Förortsbilden från media handlar om 
stökiga ungdomsgäng och människor med sociala problem.98 Det handlar sällan om hur 
människorna i området som så många andra personer ängar sin tid åt vanliga aktiviteter. Som 
informanten även bekräftar sysslar de också åt ”vanliga” aktiviteter, men att media väljer att 
dramatisera förorten.99 Samhället har ett ansvar att skydda ungdomarna och för att detta ska bli 
möjligt bör vi bevara välfärdstatssamhället som medför att ungdomar som lever i svåra 

                                                 
93 Ulf Hagström, Eva Redemo & Lena Bergman (1999) s.27 
94 Ibid. s.23 
95 Storstadskommittén, Rosor av betong – Att växa upp bland betong och kojor – om barns och ungdomars uppväxtvillkor i 
storstädernas utsatta områden. (Stockholm, 1997) s.17 
96 Ulf Hagström, Eva Redemo & Lena Bergman (1999) s.24 
97 Storstadskommittén (1997) s.16 
98 Philip Lalander & Thomas Johansson (2007) s.183 
99 Ibid. s.184 
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förhållanden kan känna den grundtryggheten som alla bör känna. För att det ska bli utförbart 
måste samhället arbeta för att minska riskfaktorer och förstärka skyddsfaktorer för de unga 
människorna. Att reducera den negativa bilden från media samt främja ungdomars 
självförtroende skulle innebära att fler möjligheter öppnas upp och ungdomarna kan på ett bättre 
sätt etablera sig i samhället.100  
     Under senare år har kommuner och ungdomsstyrelsens olika projekt samarbetat för att detta 
ska bli möjligt. Syftet med samarbetet ska bidra till att hjälpa ungdomar att komma ut i samhället 
samt kunna utvecklas som egna individer.101 Kommuner och ungdomsstyrelsen bidrar med att 
utforma så kallade individuella utvecklingsplaner som innebär att erfarna personer kan visa vilka 
möjligheter som finns för de unga människorna.102 Ungdomarna ska också få hjälp med att 
bestämma yrkesinriktning och ordna de behörigheter som behövs för yrkesinriktningen. På så 
sätt kan man skapa bättre hälsa bland ungdomar som bor i utsatta områden. 103  
     Det svåra för många ungdomar handlar om hur de stigmatiseras på grund av att de bor i en 
förort med dåligt rykte. Det är inte ungdomarnas egenskapar som skapar detta stigma, det är 
andra människors negativa fördomar och föreställningar om hur det är att bo i förorten som 
skapar denna stigmatisering.104 Genom sociala situationer upprätthålls de stigma ungdomarna blir 
tillskrivna. 105 

Nästan alla tror att man är dum i huvudet bara för att jag bor här och inte nog med de så tror 
dom att alla som bor här måste vara likadana, jag får hela tiden höra hur modig jag är som 
vågar bo här, att höra något sånt känns oftast jobbigt […] alltså så dumt av dom och liksom 
snacka massa skit om oss och tro att dom är mycket bättre och att vi skulle vara helt värdelösa 
bara för att vi bor här. ”Tjej 19” 

En av mina kvinnliga informanter uttalade detta och menade att hon ständigt blir påmind om alla 
fördomar människor har kring förorten hon bor på. Hon som många andra blir stigmatiserad 
utav andra människors föreställningar om hur det är att bo i en miljonprogramsförort. 106 

Framtidsutsikter och förorten som en genomfart 

Inte nu längre när jag var mindre var jag alltid i området men nu så håller alla till inne i stan de 
är där alla är och träffas och så, så då går man också dit. Där jag bor nu alltså de är mer som ett 
ställe för att sova och äta heheh..[…] när jag var mindre var jag alltid där jag bor vi lekte i 
parken, nu är det inte som förut man träffar kompisar från andra ställen och då hänger man 
alltid på stan. Nu när jag blivit äldre är jag inte så mycket hemma, man går ju till skolan kanske 
åker till stan efter skolan kommer hem och lägger sig, det är allt, jag menar jag kommer inte bo 
kvar här resten av mitt liv en dag kommer jag flytta härifrån. ”Kille 16”  

                                                 
100 Ulf Hagström, Eva Redemo & Lena Bergman (1999) s.26 
101 Ibid. s.130 
102 Thomas Johansson (2004) s.19ff 
103Ulf Hagström, Eva Redemo & Lena Bergman (1999) s.131f 
104 Magnus Öhlander (1999) s.16 
105 Ibid. s.15ff 
106 Bodil Rasmusson, Låt oss vara med – Barn om barndom i en modern förort (Stockholm, 1999) s.140ff 
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För denna informant har bostaden endast blivit en sovstad. Men Samtliga av mina informanter 
resonerade på detta sätt.  De beskriver förorten som en liten fas i deras liv och förorten har blivit 
en genomfart i livet. Ungdomarna har framtidsutsikter där förorten inte ingår i deras planer. De 
unga människorna som bor i förorten trivs i sitt område men under åren har bostadsområdet 
bara blivit en plats för korta raster. Samtliga intervjuade menade att de en dag skulle flytta från 
förorten och anledningen var att de hade tröttnat och ville gå vidare. Att bo i förorten var inte ett 
val som de själva hade tagit utan det handla om respektive föräldrars valmöjligheter.107  
     En liknande studie har gjorts för att se hur barn ser på frågan om förorten som ett framtida 
boende och detta kan relateras till ungdomarnas tänkande.108 Barnen i studien vill själva en dag 
flytta från förorten trots att det trivs och känner trygghet till området vill de allra flesta flytta när 
de blir äldre.109 Situationen blir en motsägelsefull, samtidigt som de känner en enorm trygghet och 
gemenskap i området vill barn och ungdomar flytta till en annan plats.110  
En de intervjuade att nyligen flyttat från förorten, då hon fått möjligheten till detta. Hon 
beskriver sin förflyttning som något positivt samtidigt som något besvärligt.   

Det kändes jobbig och behöva flytta, det var mitt hem jag hade mina vänner där och så. Men 
de klart även om jag ville flytta är det jobbigt […] I början var det jobbigt men nu känner jag 
inte så mycket. Min familj bor ju kvar så jag hälsar på dom, så kan jag fortfarande träffa mina 
kompisar också men de klart jag saknar stället eller kanske inte just stället mer att jag saknar att 
bo nära kompisar och familjen. ”Tjej 22” 

Medias bild över förorten berör inte bara utomstående människor, även människorna i förorten 
berörs av detta.111 Ungdomarna kanske inte är medvetna om att också de berörs av medias bild av 
förorten och även om de unga människorna ständigt skyddar sitt område och talar väl om den så 
har den negativa bilden berört deras sätt att tänka.112 Oftast väljer ungdomarna att tala om det 
positiva med bostadsområdet, vilket blir som ett skydd och en säkerhet för dem. Det hjälper dem 
att klara av påfrestningarna som media och samhället ger på grund av att de bor i en förort.113  

Men alltså jag vet ju att de kan vara dåligt ibland för att de är bara ett ställe som man bor på om 
man har de dåligt. Jag hade många kompisar som flytta härifrån för att deras föräldrar fick jobb 
eller ett bättre jobb men så vet ändå att de är lite så att det bor många människor här som 
kanske inte har så mycket pengar fast man försöker skydda de på nått sätt liksom, även om 
vissa grejer kan vara sant så säger man de inte för att andra inte ska tro att de är så dåligt och 
de är de heller inte alltid. På något sätt känns det som att jag har rätt att prata om dom negativa 
sakerna men andra får inte göra de […] vet inte varför de är så, men bara de att jag själv bor 
här och därför kan jag göra det, men om någon utomstående skulle säga något skulle jag 
snabbt bli arg och på något sätt skydda mitt område. ”Kille 22” 

                                                 
107 Anneli Martilla, Lena Svensson & Per Tillgren, Att växa upp i en förort – narrativa intervjuer med unga vuxna 
(Stockholm 2004), s.33 
108 Storstadskommittén (1997) s.86 
109 Ibid. s.87  
110 Anneli Martilla, Lena Svensson & Per Tillgren (2004) s.33f 
111 Philip Lalander & Thomas Johansson (2007) s.177f 
112 Ibid. s.175 
113 Ibid. s.177 
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Jag frågade informanten om det var ”mer” accepterat att en annan person från området kunde 
tala negativt om förorten, han svarade;  

Ja, eftersom att han själv bor där så får han säga vad han vill om området, han har rätt att säga 
så för att han själv har sätt hur det är, alltså människor som pratar negativt om förorten har 
bara ”hört” från andra och därför vet dom inte hur det egentligen är här. ”Kille 22”  

De kan själva kalla det för ett ghetto men blir arga när utomstående människor gör det. 
Det blir acceptabelt att människor som lever i samma situation som ungdomarna gör, kan kalla 
förorten som något negativt, det blir ett ”vi” mot ett ”dom”. Ungdomarna i förorten blir ett ”vi” 
och utomstående människor blir ett ”dom”. De unga människorna har därmed en outtalad rätt 
att definiera förorten som de själva vill, av den andledningen att de själva bor där. Skulle ”dom” 
tala negativt om området blir ungdomarna beskyddande och försvarar sitt område.114  

Fler mötesplatser och kompisars betydelse  

Det blev bara mycket enklare att umgås med människor med samma bakgrund. Eller i alla fall 
invandare, mina svenska kompisar förstod inte så mycket av våra kulturer och på något sätt 
tyckte dom att vi var knäppa, haha inte knäppa men liksom jag är ju inte bara med människor 
från samma land som mig, men typ med andra invandrare. Dom förstår mer hur de är och vad 
man har gått genom för att komma hit, hur de är hemma och vilken kultur och tradition vi har, 
jag känner många spanjorer, bosnier och turkar och även om vi inte har samma religion så har 
vi typ samma traditioner och då blir det mycket lättare att umgås med varan när vi förstår 
varan så som inte många gör. ”Tjej 19” 

Säger en av mina informanter angående ämnet vänner och vilka hon umgås med, och tycker att 
det underlättar att umgås med ungdomar med liknande bakgrund som hon själv.  
     Dagens unga människor har en stark längtan till att känna en gemenskap och tillhörighet med 
andra människor, dock vill de ändå ha en viss distans till det kollektiva. Med hjälp av den 
gemensamma gruppen stärker ungdomar sin egen identitet. Därför underlättar det för många 
unga och som även för min informant att umgås med människor som har en liknande 
uppfattning av omvärlden.115 Gemenskapen och tillhörigheten känns vid när någon annan har 
samma kultur och traditioner som en själv.  
     Under barndomen var föräldrarna en trygghet men under ungdomsåret får vänner istället en 
betydande roll, då tryggheten från föräldrarna ersätts med vännernas gemenskap. Därför har 
vänskap en stor betydelse för unga människor under uppväxten.116 Ungdomarnas vänner och 
kontakter blir ett stöd för dem att klara av fördomarna som är riktade på mot dem. Människors 
sociala kontakter har därmed en stor betydelse för hälsan. Att stärka ungdomarnas sociala nätverk 
skulle bidra att fler unga kan stödja varandra och utvecklas som egna individer i samhället. Olika 
träffpunkter för unga människor kan bidra till att förbättra och skapa nya kontakter.117 

                                                 
114 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet (Lund, 1998), s.168f 
115 Philip Lalander & Thomas Johansson (2007) s.101 
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När informanterna fick frågan om vad som skulle kunna vara bättre i bostadsområdet svarade alla 
på liknande sätt; 

Ja, typ någon fritidsgård eller så, vi har en men de har aldrig lockat oss att gå dit, vet inte ens 
vad dom gör där och vi alla tycker om att hänga i centrum, så om det fanns typ ett ställe där 
man kunde träffas och umgås inne i stan. Alltså inte på nått fik eller så, utan ett ställe där de va 
typ som hemma, så kunde man typ spela kort eller data eller vad som helst. För sådana ställen 
finns inte […] ja mycket för då behöver vi inte hänga inne i centrum så att väktarna slänger ut 
oss fast vi inte har gjort något för oss är de inte så jobbigt vårt ”gäng” gillar fotboll så på 
helgerna brukar de alltid finnas en massa matcher som vi tittar på. Men det är ändå inte så 
många ställen som tar emot minderåriga även om vi inte beställer öl, så de är också dåligt. 
”Kille16” 

Informanterna talade om att det borde finnas fler mötesplatser, där de kunde umgås på. De flesta 
brukar umgås i förortens centrum, men ständigt blir de utkastade. En studie som gjorts i USA 
visar att även amerikanska ungdomar drar sig till de stora shoppingcentren för att kunna umgås 
med sina vänner.118 Detta skapar problem, då många butiksägare kallar på väktare för att slänga ut 
ungdomarna. Butiksägarna ser inte området som en umgänges plats för ungdomarna och i deras 
mening lockar det bort kunder.119 För att det ska vara möjligt att lösa detta problem så att både 
ungdomar och butiksägare ska bli nöjda krävs det fler mötesplatser för de unga människorna.  
     Utifrån den information jag fått från de intervjuade, upplever de flesta av dem rastlöshet. Att 
vara rastlös kanske inte många ser som ett problem. Faktum är att de flesta informanter ser denna 
rastlöshet som något betydande, då man ägnar tid åt ”dumma” saker för att man är rastlös.120 För 
att ungdomarna på ett bättre sätt ska kunna samspela121 med andra människor krävs det fler 
mötesplatser och att dessa ska vara tillgängliga för de unga. Det är genom den sociala 
interaktionen med andra människor som dessa unga människor skapar sina kontakter på. När inte 
mötesplatserna finns kommer ungdomarna ha svårt att utveckla olika kontakter, som de senare i 
livet kommer att ha behov av. 122 Därför behöver unga människor en plats där de tryggt kan 
skapa nya kontakter och nya möjligheter.123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
118 Hugh, M. et.al. “The Unacceptable Flaneur: The shopping mall as a teenage hangout.” Childhood 7 (2000) no (3) s. 279-294. 
119 Ibid. 283 
120 Bodil Rasmusson (1999) s.121 
121 Alan Bryman (2002) s.28ff  
122 Ulf Hagström, Eva Redemo & Lena Bergman (1999) s.148ff 
123 Ibid. s.149 
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Avslutning och diskussion  
Utifrån mina observationer och intervjuer har jag nu fått en fördjupad förståelse kring ungdomar 
i förorten. De allra flesta som bor i miljonprogramsförorter är medvetna om vad andra 
människor tycker om dem. Dessa områden är en del av samhället och bör därför integreras med 
resten av samhället. Det är viktigt att ungdomarna känner en delaktighet i samhället, vilket de inte 
känner idag.  
     I vårt samhälle finns det också en stor risk att marginalisera och stämpla andra människor. 
Speciellt människor som redan är sårbara av olika anledningar som till exempel sociala svårigheter 
och socioekonomiska problem. Detta blir extra känsligt för ungdomar som bor i utsatta områden 
av den andledning att vi människor identifierar oss genom vårt arbete, boende och vänskapskrets. 
När omvärlden har en negativ bild av bostadsområde som de unga människorna bor på, kan det 
leda till problem bland ungdomarna. Det skadar deras självbild och ungdomarna i 
miljonprogramsförorter kan därför känna att de har misslyckats som människor då de identifierar 
sig med bostadsområdet.  
     Utifrån mitt material ser många unga människor inte förorten som något dåligt. Men ibland 
blev ungdomars uttalanden om förorten lite motsägelsefyllda, då de själva kallade området för ett 
”ghetto” samtidigt som de inte gillade andras fördomar om bostadsområdet. Det bör vara 
ömsesidigt för att bli av med fördomarna och även ungdomarna bör tänka på sina egna fördomar 
till området.  
     Enligt min mening är ungdomarna i denna studie bara på en genomresa i området. De är på 
väg någon annanstans och för tillfälligt bor de i området av den anledning att deras föräldrar bor 
där. Jag har också kommit fram till att ungdomarna inte känner någon konkret anknytning till 
själva bostadsområdet, det som istället knyter dem till området är familjen och vännerna. Därför 
är det också viktigt att bygga upp nya mötesplatser, att skapa fler platser där ungdomarna kan 
träffas och skapa nya kontakter på. Det kan också leda till att de känner en samhörighet med 
platsen och att de därför väljer att bo kvar.  
     Under analysen har jag också belyst hur media berör ungdomarna på ett negativt sätt, men jag 
vill ändå påpeka att det är fel att endast lägga skulden på media och deras bild över förorten. Jag 
anser att media är en spegelbild över hur vårt samhälle ser ut idag. Vi människor har ett val att 
välja att läsa och lyssna på det media säger och skriver. Det är också vad vi i vårt samhälle gör, 
därför fortsätter media att trycka det som vi människor väljer att läsa. 
     Vi är alla unika individer och vi har ett ansvar för våra fördomar. Att ha fördomar är 
okunskap. Istället för att dra samma slutsats som alla andra bör vi ta ett eget ansvar och se till att 
vi får den kunskap som vi behöver för att tolka hur det till exempel ser ut i förorter. Kunskapen 
leder till förståelse och insikt och på så sätt blir vi av med fördomarna.  

 



 30

Referenser 

Tryckta källor  
Alver, Bente Gullveig & Oyen, Orjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998) 
Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm, 2002) 
Fägerborg, Eva, ”Intervjuer” i Kaiser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) Etnologiskt fältarbete  
(Lund, 1999) 
Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv  
(Stockholm, 2003) 
Hagström, Ulf, Redemo, Eva & Bergman, Lena, Låter sig ungdomar skyddsänglar organiseras? – 
hälsofrämjande strategier för ungdomar i utsatta områden. (Stockholm, 1999) 
Hammersley, Martyn & Aktinson, Paul, Ethnography – principles in practice (New York, 1995) 
Hugh, M. et.al. “The Unacceptable Flaneur: The shopping mall as a teenage hangout.” Childhood 7 (2000) 
no (3) 
Johansson, Thomas, Socialpsykologi (Lund, 2004) 
Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1999) 
Lalander, Philip & Johansson, Thomas, Ungdomsgrupper – I teori och praktik (Lund, 2007) 
Martilla, Anneli, Svensson, Lena & Tillgren, Per, Att växa upp i en förort – narrativa intervjuer med 
unga vuxna (Stockholm 2004) 
Pripp, Oscar, ”Reflektion och etik” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete 
(Lund, 1999) 
Rasmusson, Bodil, Låt oss vara med – Barn om barndom i en modern förort (Stockholm, 1999) 
Silvén, Eva, ”Det materiella” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund 
1999) 
Storstadskommittén, Rosor av betong – Att växa upp bland betong och kojor – om barns och ungdomars 
uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden. (Stockholm, 1997) 
Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics of qualitative research – techniques and procedures for 
developing Grounded Theory, (Thousand Oaks, 1998) 
Wellros, Seija, Språk, kultur och social identitet (Lund, 1998) 
Ålund, Aleksandra, Multikultiungdom – Kön, etnicitet, identitet (Lund, 1999)  
Öhlander, Magnus, ”Deltagande observation” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt 
fältarbete (Lund, 1999) 
 
 



 31

Otryckta källor  
Intervju med informant 1 – 2007-11-15 
Intervju med informant 2 – 2008-01-27 
Intervju med informant 3 – 2008-02-02 
Intervju med informant 4 – 2008-02-07 
Intervju med informant 5 – 2008-03-25 
  
Anteckningar från fältobservation 2007-10-03 
Anteckningar från fältobservation 2008-03-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

                                                  En känsla av trygghet 
 

Elina Alfredsson 

Inledning  
Förorten upplevs av många människor som en farlig och otrygg plats. I media förknippas ofta 
förorten med ord som rån, misshandel, våldtäkter och så vidare, förorten framställs ideligen som 
en plats individen blir rånad på bara genom att sätta sin fot där.124 Men hur upplevs förorten av 
dem som bor där? Känner de sig trygga eller otrygga i sin hemmiljö? 
     Att skapa trygghet i ett område innefattar många element. Det handlar inte bara om att ha ett 
säkert lås på dörren, larm på huset eller kod in till trappuppgången. Trygghet är också att veta att 
andra människor finns runtomkring, att människor kan se vad som händer utanför fönstret och 
hjälpa till om något går snett. Hur bostadsområdet är uppbyggt har på så sätt också en stor 
inverkan på om människor känner sig trygga eller inte. Det är den sociala och fysiska miljön i 
miljonprogramsförorten och vilken roll den spelar för känslan av trygghet som jag har valt att 
studera i denna uppsats. Jag vill därigenom även belysa trygghetskänslans roll för individens 
identitetsskapande och livsvillkor i förorten.  
     Anledning till att jag valde just detta område är att jag dels är intresserad av samhällsplanering 
och stadsplanering och dessutom har ett stort intresse för sociologi, som social interaktion och 
boendevillkor. Denna studie passar därmed perfekt.  

Syfte & Frågeställning 
Mitt syfte med denna uppsats är att forska kring vad som gör att människor känner trygghet eller 
otrygghet i sin hemmiljö och hur den sociala och fysiska miljön hjälper till att skapa denna känsla.   
Jag vill också genom denna studie studera hur trygghetskänslan inverkar på människans livsvillkor 
och identitet. Genom kvalitativa intervjuer och fältobservationer vill jag se hur människor själva 
upplever denna trygghet eller otrygghet och hur det påverkar deras livsvillkor och identitet.  
De frågeställningar jag utgått från i min studie är;  
 

 Vad upplever informanterna ger dem trygghet i deras boendemiljö? 
 Hur skapas trygghet i och genom den social och fysiska miljön? 

 

 
 
 

                                                 
124 Se till exempel Dan Blombergs artikel i expressen; Förorten – en krigszon.  http://www.expressen.se/1.644448 
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Metod 

Beskrivning av fält, informanter och urval 
Bostadsområdet jag valt att studera är ett nyrenoverat miljonprogramsområde som ligger i 
utkanten av en medelstor svensk stad. Att området är nyrenoverat gör det till en annorlunda 
miljonprogramsförort, ingen så kallad ”betongdjungel” utan nyrenoverade moderna hus med 
nyrenoverade innergårdar och flera grönområden runt om. Området består av två uppdelade 
gårdar med ett centrum mitt i mellan gårdarna. Innergården står i centrum för varje gård, 
höghusen omringar innergården i två led bakom varandra och en gångväg finns mitt i mellan de 
bakre och de främre husen. Det gemensamma centrumet i mellan dessa gårdar knyter ihop 
området till ett. Befolkningen i området består främst av barnfamiljer och pensionärer och cirka 
hälften av människorna har utländsk bakgrund, det vill säga att de har föräldrar som är födda 
utanför Sverige eller att de själva är födda i ett annat land. 
     Under min studie har jag haft kontakt med fyra informanter. Två av informanterna har jag 
kommit i kontakt med genom en bekants bekanta. En informant har jag erhållit genom att gå 
runt i området och slumpvis fråga människor om de vill medverka i en intervju och den fjärde har 
jag fått tag på genom bostadsbolaget i området.  
     Informanterna består av tre kvinnor och en man i åldrarna 25 till 60 år. Två informanter har 
svensk bakgrund medan två har utländsk bakgrund och tre av informanterna är bosatta i 
området. Dessa tre informanter har varit bosatta i området under olika lång tid, två informanter i 
två till tre år medan den tredje informanten har varit bosatt där i cirka tjugo år. Två av 
informanterna har småbarn medan en informant har vuxna barn som inte längre är bosatta i 
området. Den fjärde informanten bor inte i området men har arbetat med ombyggnationen av 
området och har därigenom arbetat i området. Informanten är även representant för 
bostadsbolaget i området. Dennes citat har jag valt att markera med en stjärna (*) då den inte har 
samma tillhörighet till området och syn på området som de andra informanterna som bor i 
området har.  
     Vilka informanter jag har valt och vilka kontakter de har i området inverkar självklart på min 
studie. Vissa av informanterna har sitt sociala nätverk inom bostadsområdet medan andra har 
nästan all kontakt utanför. Informanten som har varit bosatt i området i cirka tjugo år har mycket 
kontakter i området medan de andra informanterna har färre kontakter där. Denna skillnad ger 
ett bredare perspektiv och skapar variation i studien. 
   Jag har valt att inte skaffa mina informanter genom bostadsbolaget, vilket kan ha varit möjligt, 
då jag anser att det kunde ha påverkat mitt resultat.125 Bostadsbolaget kunde ha blivit min så 
kallade grindvakt som hjälper mig att skaffa informanter, men detta innebär också att grindvakten 
kan välja vilka informanter han eller hon vill att jag ska använda mig av. Därigenom kan 

                                                 
125 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s.283 
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grindvakten påverka resultatet genom att välja människor som till exempel endast har en positiv 
inställning till området. 

Fältobservationer och kvalitativa intervjuer i min studie 
Jag inledde min studie med att göra en öppen fältobservation i mitt valda bostadsområde. Genom 
att inte ha utfört någon intervju innan den första fältobservationen såg jag världen genom mina 
egna ögon opåverkad av andra.126 Min andra fältobservation, utförde jag efter att jag genomfört 
två intervjuer för att se om jag själv kunde observera det informanterna talat om. Det finns ofta 
en klyfta mellan det sagda beteendet och det verkliga och informanten glömmer ofta att berätta 
det förgivettagna vilket gör en andra observation mycket viktig.127 Denna observation blev på så 
sätt både fokuserad och ofokuserad då jag ville observera vissa specifika saker informanten 
berättat om men även försöka hitta de saker de inte berätta om.128  
     Efter att ha genomfört alla mina intervjuer utförde jag ytterligare två observationer för att 
uppleva området under fler tider på dygnet. Till exempel observerade jag klockan elva på kvällen 
för att se hur området såg ut då och om människor fortfarande rörde sig i området. Ett sätt som 
gjorde att jag kunde skapa mig en bredare bild av den fysiska och den sociala miljön i området.  
     Tillträdet till fältet var enkelt då observationerna genomfördes på en offentlig plats vilket 
gjorde att jag smälte in ganska bra i omgivningen. Vissa människor noterade mig och kan ha 
förändrat sitt beteende på grund av det, men troligtvis inte i så hög grad.129 
     Efter den första observationen utförde jag min första intervju. Jag utgick i från det jag fått 
fram genom min grundade teori av fältobservationen när jag skrev intervjufrågorna. Denna 
intervju blev semistrukturerad då jag genom min observation fått fram mer klart vad jag ville 
studera men ändå lät intervjun röra sig i olika riktningar och hade därigenom inget fast schema 
jag följde.130 Efter transkribering av denna första intervju förändrade jag intervjufrågorna till 
nästkommande intervjuer för att ytterligare strukturera och inrikta intervjuerna. Två av 
intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser i ett enskilt rum, en utfördes i den 
offentliga miljön i området och en i universitetets lokaler. 
     Något jag reflekterat över under arbetet med mina intervjuer var det kritiska tänkandet. Att 
precis som med allt annat källmaterial kritiskt granska och ställa mig frågande till materialet.131 
Intervjufrågor kan till exempel tolkas och uppfattas olika vilket ger stor variation i informanternas 
svar, detta beror ofta på att de svarat på, i deras ögon, olika frågor. Det är också viktigt att tänka 
på att det som sägs är informantens sanning, inte en sanning som gäller alla. Även om det går att 

                                                 
126 Alan Bryman (2002) s.285 
127 Ibid. s.175 
128 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation i etnologiskt fältarbete” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.)     
     Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s.78 
129 Alan Bryman (2002) s.184 
130 Ibid. s.301 
131 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s.62 
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hitta gemensamma mönster mellan informanter kan det ändå aldrig vara en sanning som alla 
ställer sig bakom.132  
     Anledningen till att jag valt att endast utföra fyra intervjuer beror på flera faktorer. Framförallt 
berodde det på att jag såg att det fanns möjligheter att genomföra studien på endast fyra 
informanter då jag ansåg materialet vara mättat efter den fjärde intervjun. Jag såg inte längre 
någon variation i det som sades under mina intervjuer och tyckte därigenom att all nödvändig 
data hade samlats in.133 Det berodde också på att endast halva analysen, den sociala miljön, främst 
grundar sig på intervjumaterial medan den andra halvan, den fysiska miljön, främst grundar sig på 
observationsmaterial. Detta på grund av att jag har valt att lägga ungefär lika stor vikt på den 
sociala miljön som den fysiska. Det var även på grund av tidsramarna som fanns för arbetet med 
uppsatsen som jag valde att endast utföra fyra intervjuer då transkribering av materialet tar 
mycket tid. Jag valde istället att utföra fyra grundliga observationer. Dock inverkar den fysiska 
och den sociala miljön hela tiden på varandra så en total uppdelning mellan analyserna var därför 
omöjlig. 

Grundad teori i min studie 
Grundad teori används, som vi tidigare nämnt i den gemensamma inledningen, för att skapa 
ordning i verkligheten. Det används för att samla in empirisk data som genom idéer och teorier 
utvecklas och skapar bättre förståelse för den sociala världen.134  
     Grundad teori menar att mänskligt beteende formas av sitt sammanhang vilket gör det till en 
nödvändighet att studera det i just denna kontext. Den anses också vara särskilt lämplig i studiet 
av mellanmänsklig interaktion vilket passar bra in på min studie.135  
     Jag har använt mig av Grundad teori både till mina observationer och till mina intervjuer. 
Under observationer, transkriberingar och kodningstillfällen har jag haft stor hjälp av memos.  
Det vill säga minnesanteckningar där jag skrivit ned idéer och tankar som uppkommit under 
forskningsprocessen.136 Dessa har skapat tydligare mönster över det jag ville studera.  
     Under forskningsprocessen har jag fortlöpande tagit del av väsentlig litteratur, dels för att jag 
ville vara mer insatt inför mina intervjuer och dels för att jag ville få en klarare bild över mitt 
forskningsområde.137 Innan forskningsprocessen började var det också genom läsning av litteratur 
jag hittade intresset för det jag sedan valde att studera. Jag anser ändå att jag låtit empirin visa 
vägen under min studie, vilket grundad teori förespråkar, och att jag genom den valt passande 
litteratur som stärker min empiri. 

                                                 
132 Ann Skantze, Tillhörighet och främlingsskap – en förorts arkitektur i de boendes meningssammanhang (Stockholm, 1996),s.19f 
133 Martyn Hammersley & Paul Aktinson, Ethnography – principles in practice (London, 1995), s.116 
134 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s.5 
135 Ibid. s.11ff 
136 Ibid. s.42f 
137 Ibid. s.42 
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     Genom mina studier har jag haft ett konstruktivistiskt synsätt där jag menar att forskaren 
delvis både påverkar och konstruerar bilden av verkligheten.138 Genom grundad teori kan jag själv 
påverka forskningen mycket, det synsätt jag har avgör vilka kategoriseringar jag gör, vilka memos 
jag skriver och vilka teorier jag knyter ihop med empirin. Jag konstruerar också bilden för andra. 
Detta innebär ett stort ansvar för mig som forskare att försöka skildra den mest 
överrensstämmande bilden.  

Etikdiskussion  
I vår gemensamma del har vi redogjort för vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka jag 
har informerat mina informanter om både genom ett informationsbrev de erhållit innan intervjun 
och också muntligt vid intervjutillfället. Jag kommer inte gå djupare in på det i detta stycke utan 
hänvisar tillbaka till den gemensamma inledningen. 
     Min etiska ståndpunkt under denna studie skulle jag beskriva som situationsbetingad då 
flexibiliteten i kvalitativa metoder gör det nästan omöjligt att aldrig bryta mot någon av de 
forskningsetiska riktlinjerna.139 Jag saknade även etisk kompetens som forskare då jag endast 
utfört en intervju tidigare vilket skapade större risk för brytande mot någon av vetenskapsrådet 
forskningsetiska principer. Detta gjorde studien svårare, men samtidigt också mer lärorik. Dock 
kände jag att denna etiska kompetens utvecklades ju fler intervjuer som utfördes.  
     I min analys har jag valt att inte uppge vilket bostadsområde jag studerar, detta för att skydda 
informanterna så mycket som möjligt. Jag har också valt att inte skriva ut vilken informant som 
yttrar vilket citat. Istället har jag valt att när det är nödvändigt för att bättre förstå sammanhanget 
förklara vad för anknytning det finns till det analyserade stycket. Detta hoppas jag skyddar 
informanten mot igenkännande då läsaren inte ska kunna skapa sig en helhetsbild av 
informanten. Jag försöker därigenom sträva efter att informanterna ska få så hög grad av 
anonymitet som möjligt.     

Min roll som forskare 
Som forskare är det viktigt att ha en distans till sitt fält. Att befinna sig i miljöer som påminner 
om sin egen kan leda till att vissa självklara saker undgås och också att det finns mycket 
förutfattade meningar om hur det är att bo där. Jag själv har tämligen stor distans till just 
miljonprogramsförorten då jag växt upp i en liten stad där det inte direkt funnits någon förort. 
Detta ser jag som mycket positivt, men det kan också leda till att jag istället har förutfattade 
meningar om förorten som jag fått via media vilket kan påverka mig och min studie.140 På så sätt 
är alltid även forskaren medskapare i observationen och under intervjun.141  

                                                 
138 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander ( 2003) s.9 
139 Alan Bryman (2002) s.444 
140 Martyn Hammersley & Paul Aktinson (1995) s.110ff 
141 Eva Fägerborg (1999) s.59 
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      Risken för att jag och min informant skulle missuppfatta varandra på grund av att vi hade 
olika kulturella och sociala värden trodde jag var tämligen stor då vi var uppväxta i olika 
miljöer.142 Även om vi båda bor i Sverige är det inte säkert att vi är uppväxta i samma kultur. Men 
ju mer jag vistades i området och ju fler intervjuer jag gjorde desto mindre risk kände jag att det 
fanns för detta då jag fick mer kunskap om området och människorna och vilken norm jag skulle 
följa. Dock hade jag nästan alltid något gemensamt med mina informanter; ålder, kön, eller 
ursprung vilket skapade en gemensam plattform som underlättade kontakterna med mina 
informanter.143  

Teoretiska utgångspunkter  
Utöver de gemensamma teorier som nämns i den gemensamma inledningen har jag i min uppsats 
använt mig av både sociologiska teorier och byggnadsforskning. Denna förening av det sociala 
och det fysiska hoppas jag ger ett bredare perspektiv på studien. 
Genom de teorier jag valt vill jag ta reda på hur sociala kontakter i bostadsområdet, det vill säga 
grannskap, kan skapa trygghet och även hur den fysiska miljön skapar trygghet för människor i 
bostadsområdet.  
     Jag kommer i min teoridel och analys använda mig av begreppet ”grannskap”, med det menar 
jag ett område som är avgränsat både fysiskt och socialt.144 En indelning där det går klart att se 
var området börjar och slutar och därigenom vilka som tillhör området och inte. Då jag skriver 
om en miljonprogramsförort är detta enkelt att se då den är klart avgränsad med grönområden 
runt om.  
     Jag har valt att inte lägga någon vikt vid den gemensamt valda teorin stigma i min uppsats då 
jag anser att det inte direkt berör mig studie. Stigmatiseringen av boendemiljön finns 
bakomliggande, men den har inte framkommit genom mina intervjuer, observationer eller i 
analysen. Den blir därför ingen central teori i min uppsats. 

Den fysiska och sociala förorten 
Den teori som är övergripande i hela min studie är teorier som både talar för tanken att 
människan själv är med och skapar sin miljö145 och som talar för tanken att miljön skapar 
människan. ”Det rumsliga är socialt och det sociala är rumsligt”.146 Jag vill varken helt luta mig åt 
den symboliska interaktionismen som menar att människans erfarenheter är det som avgör hur den 
sociala omgivningen uppfattas eller luta mig åt Chicagoskolans humanekologi som menar att det är 
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den fysiska miljön som bestämmer människors beteenden147 utan jag ställer mig i mitten och 
menar att det fysiska och det sociala influerar och influeras av människan. Kanske skulle denna 
mitt-i-mellan-teori kunna betecknas som environmental psychology. Denna teori, där Kurt Lewin står 
som främsta teoretiker, studerar alltså relationen mellan människan och den fysiska miljön och 
menar att det inte bara är miljön som influerar människan eller tvärtom utan att de samverkar.148   
Det är också därför jag valt att i min uppsats både studera den fysiska miljön och den sociala 
miljön i bostadsområdet. Jag menar därigenom att det sociala och platsen knyts ihop. 

Identitet och rummet 
Identitet finns med genom hela studien och är ett resultat av en meningsskapande process som 
finns i vår vardag. I denna process försöker vi relatera till omgivningen, både till den sociala och 
till den fysiska omgivningen för att skapa vår egen identitet.149 Händelser, bebyggelse och 
människor knyts till en plats som alla medverkar till att skapa vår identitet. ”Identiteten skapas i 
samspel med omgivningen genom att vi känslomässigt tar miljön i besittning.” 150 Individen knyter ihop sina 
roller och aktiviteter till en identitet och livsvärld där hemmet blir en bas. Det är i bostaden som 
verklighetsuppfattningarna skapas.151 Genom att befinna oss på torg, gator och parker träffar vi 
andra människor och upplever både sociala och rumsliga skillnader. Vi kan därigenom identifiera 
oss med vissa saker och känna distans till andra.  
     Vår fysiska omgivning påverkar oss dag efter dag, år efter år och det är via omgivningen och 
platsen som människan når förståelse om sig själv och sin situation.152 Genom att se vart en 
människa befinner sig kan vi också skapa oss en uppfattning om personen.153 Rummet och 
platsen spelar därför en avgörande roll för individens identitetsskapande, den bidrar till att skapa 
mening i människans vardag och också tillhörighetskänsla, vilket i bästa fall skapar en 
trygghetskänsla.154 

Grannskapsplanering 
Grannskapsplanering är det jag främst kommer att utgå ifrån för att beskriva utformningen av 
den fysiska och sociala miljön i det studerade bostadsområdet. Grannskapsplanering förknippas 
med arkitekten C. A. Perry och har både ett socialt och arkitektoniskt mål.155 Det kom till som en 
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reaktion mot urbaniseringen och dess anonymitet och förespråkade kollektivitet och demokrati. 
Det var även en reaktion mot den funktionalistiska arkitekturen som delade upp staden i 
funktionsenheter där arbetsplatser, institutioner och bostäder skiljdes åt. På så sätt skapades 
också sovstäder, i och med funktionsuppdelningen blev bostadsområdet sovandes på dagen då 
inga människor befann sig där naturligt samtidigt som arbetsplatsområdet sov under de tider inga 
människor arbetade där.156  
     ”Grannskapsplanering syftar till att genom den fysiska strukturen skapa förutsättningar för socialt liv”.157 
Här återfinns tanken om den fysiska miljöns betydelse för människan, men även människans 
betydelse för den fysiska miljön. Denna planering utgjordes av gemensamma anläggningar mitt i 
centrum av bostadsområdet där människor skulle mötas naturligt. Skolor, social service, 
föreningslokaler, butiker och bostäder skulle finnas inom samma område.158 Därigenom utspelar 
sig vardagslivet mer inom samma område då familjerna kan uträtta de flesta av sina ärenden där. 
Privatlivet och det offentliga livet flyter på så sätt ihop då människor både träffas som 
privatpersoner och som offentliga personer. Detta kan ses som en ersättning för de före detta 
naturliga mötesplatserna i byn; torrdasset, tvättstugorna och vedbodarna, vilket bidrog till att de 
boende fick mer nära kontakt då de kände varandra från flera kontexter.159 
Grannskapsplaneringen hoppades kunna leda till att gemenskaps- och samhällsanda utvecklades 
och att den demokratiska människan, och därigenom det demokratiska samhället, skulle 
upprätthållas.160  
     Kritiken mot grannskapsplanering är att den anses tillbakasträvande då byn i bondesamhället 
anses vara dess idealbild.161 Kritiken låg också i att stadens möjligheter begränsades då det sociala 
livet flyttades till dess närmiljö.162 Dock anser jag detta vara en överdrift då det alltid finns 
primära funktioner som inte går att flytta till ett bostadsområde och därigenom inte heller flera 
sekundärfunktioner som uppkommit efter primärfunktionens etablering. I mitt studerade 
bostadsområde bidrar grannskapsplaneringen till att det skapas en slags hembygd i 
miljonprogramsmiljö. 

Analys   
Jag har valt att dela upp min analys i två delar, dels den sociala miljön och dels den fysiska miljön. 
”Den fysiska miljön utgör ramarna för hur människorna förflyttar sig och spelar stor roll för vilka möten en 
människa gör och för vilka möten som uppstår.” 163 Jag har därför valt att även analysera den fysiska 

                                                 
156 Birgitta Mattsson, Väck sovstaden – att komplettera ett bostadsområde med arbetsplatser (Stockholm, 1981), s.9ff  
157 Susanne Urban (2002) s.14 
158 Susanne Urban (2005) s.34 
159 Elisabeth Lilja (1999) s.44ff 
160 Susanne Urban (2002) s.45 
161 Susanne Urban (2002) s.9 
162 Ibid. s.33 
163 Ibid. s.22 



 40

miljön i området. Dessa påverkar i och för sig varandra, vilket jag utgår från i min teori som jag 
tidigare nämnt, men jag hoppas att uppdelningen medför en klarare bild av varje ämne. En alltför 
stor ihopkoppling tror jag istället skulle göra analysen alltför rörig och jag tror istället att läsaren 
själv ser kopplingen mellan det fysiska och det sociala. 
     I analysen av den sociala miljön har jag främst använt mig av intervjuer medan jag främst 
använt mig av observationer i analysen av den fysiska miljön.  

Den sociala miljön 

Grannskap 
Den sociala kontakten med grannar i området varierar kraftigt bland mina informanter. De yngre 
informanterna anser att de räcker med att hälsa på varandra ibland och veta att grannarna finns 
där om någon hjälp skulle behövas.  

Vi har inte den kontakten att vi umgås eller nånting eller att man brukar hälsa på varandra, utan 
man hälsar, och mmm dom är trevliga och man brukar prata när man träffar på varandra och 
liksom så och kanske om de har hänt nånting till exempel teven häromdagen, bilden hade 
försvunnit […] å så liksom såna frågor som rör lägenheterna då och boendet, så att, annars är 
det inget, asså man umgås inte på så sätt[.]  

Relationen till grannarna blir på så sätt frivillig och kontrollerad och besvär med alltför 
påträngande grannar undviks. Därigenom upprätthålls en slags social distans till sina grannar. 
Kanske kan denna utveckling bero på förändringen från det mer kollektiva till det mer 
individuella. Privatlivet har fått en större betydelse och den individuella friheten sätts före 
gemensamma skyldigheter och ansvar.164 Mina informanter berättar att de ofta ringer innan de 
besöker någon granne ”för att inte störa”. Att vara beroende av andra ses ofta som negativt då 
frihet och obundenhet har stort värde i dagens samhälle. En yngre informant betonar denna 
individuella och oberoende ställning till grannarna genom följande citat;  

A, jo, man hjälper varandra, de gör man. Så att dom är ju, alltså vill man ha hjälp, asså nu har 
inte ja frågat om hjälp eller behövt hjälp eller nånting men när man väl vill ha, alltså, ja tror att, 
jag har fått det intrycket i alla fall att skulle de va nånting så skulle dom ställa upp och hjälpa å 
vid frågor eller om det är nått, de tror jag absolut. 

Dessa ytliga kontakter eller svaga band skapar inga förpliktelser och tar inte heller upp någon tid, 
men de ger kunskap och förankring till andra i området.165 På så sätt upprätthålls behovet av 
frihet samtidigt som de svaga banden med grannarna skapar en liten trygghet. Precis som 
Bauman diskuterar byts en smula frihet mot en smula trygghet vilket skapar balans och ordning i 
det fria livet.166  
     Idag väljer individen också mer vem de vill umgås med, det sociala nätverket är inte längre 
platsberoende utan människor har sina nätverk utspridda i stad och land vilket leder till mindre 
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grannkontakter.167  Också de materiella resurserna har gjort att vi inte behöver hjälp från andra på 
samma sätt samtidigt som TV, telefon, datorer och annan teknologi gjort att vi kan leva ensamma 
men ändå hålla kontakten med människor. 
     De äldre i området hade däremot gärna haft en djupare kontakt med sina grannar. En av mina 
informanter arbetar med äldre i området och märker en stor skillnad i synen på detta. Idag har 
familjen blivit arenan för samvaron. När människor slutat arbetet går de hem och stänger in sig 
med sin familj i sin lägenhet och umgås med dem. Förr däremot var det en självklarhet att umgås 
med sina grannar. Människor stödde och hjälpte varandra med det mesta. Etiken ”att hjälpa sina 
grannar var något man skulle göra” finns inte riktigt kvar idag.168 En trygghet som de äldre i 
området saknar då de samtidigt ofta både bor ensamma och saknar familj i närheten. Detta 
skapar en känsla av brist på tillhörighet vilket kan skapa otrygghet.  
     Också en av mina informanter med utländsk bakgrund verkar ha en annan attityd ifråga om 
hur djup kontakten med grannarna ska vara.  

Dom är vana att jag knackar på deras dörr och frågar hur dom mår [informantens äldre 
grannar]. Och sådär, det är dom, jag har mycket kontakt, och dom är jättenöjda. […] I min 
trappuppgång, dom känner sig trygga, många är jätterädda om jag flyttar. För att dom har haft 
grannar innan jag flyttade hit som bara sa hej och hej, ingenting mer, men det är, det finns 
mycket bra trygghet, så det är bra. 

Social kontroll 
Att ha koll på varandra i bostadsområdet menar mina informanter skapar stor trygghet. Genom 
att hålla koll på vad som händer i området, titta ut genom fönstret i mellan åt, gå ut på balkongen, 
titta sig omkring att allt står rätt till under promenader i området och så vidare skapas en social 
kontroll. På min fråga om informanten ser mycket vad som händer i området genom sina fönster 
och sin balkong blev svaret:  

O ja, man ser vad det händer, vilka barn som busar och raketer [fyrverkerier], man ser 
jättemycket, man ser grannarna. Man ser vem är hemma, vem har tänt, och sådär, man ser ju 
mycket. Mmm… 

Denna sociala kontroll menar informanterna skapar en trygghet. De vet att andra ser att de är ute 
och går eller att de är hemma genom att det lyser i fönstret och kan förhoppningsvis gripa in om 
något skulle hända eller komma och knacka på om lampan inte varit tänd på några dagar. Denna 
sociala kontroll ses som extra viktig av de äldre. De vet att de kan få hjälp om de behöver.     
     Behovet av sociala kontakter i bostadsområdet är också större bland barnfamiljer. Det är ofta 
de som utnyttjar den offentliga miljön mest och de behöver också hjälp med barnpassning, någon 
barnen kan leka med på gården och också någon föräldrarna kan umgås med under tiden barnen 
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leker.169 Till exempel berättar de informanter som har barn att det känns tryggt för dem att veta 
att det alltid finns människor där som kan hjälpa deras barn om något skulle hända. 

Faktiskt, de är en trygghet liksom att veta om att dom har koll och att man själv har koll, 
aaa…de känns bra. 

Balkongerna är något som informanterna berättar ger dem ytterligare trygghet, bara genom att 
människor går ut och röker på sina balkonger i mellan åt innebär en trygghet då de ofta ser efter 
vad som händer på gården och ser att allt står rätt till. Somrarna blir ur denna synvinkel den 
optimala årstiden då fler sitter ute på sina balkonger och solar och grillar. 
     Dock måste gården eller gatan utanför vara utformad för aktiviteter. Människor som ständigt 
rör sig på gården och mellan husen ökar ”antalet ögon”. Det bidrar också till att det blir någon 
anledning för människor att titta ut i från lägenheten och se vad som händer.170   
     Emellertid kan denna sociala kontroll också bli alltför stor. Den kan istället för trygghet 
uppfattas som övervakning. En informant beskriver det på följande sätt;   

Okej om det är nån granne som vinkar och såhär, det, det är bra, men om de bara står där och 
tittar och glor, det tycker jag inte om. 

Något jag även observerade under mina fältobservationer då många av de lägenheterna med 
mycket insyn stod tomma. Också äldre ungdomar kan känna att denna sociala kontroll hindrar 
dem i deras umgänge med andra. De åker därför hellre in till stan där de övervakande ögonen inte 
finns. De befinner sig därför sällan på gården i bostadsområdet; 

Men inte dom unga, det är sällan jag ser sådär i din ålder sådär i tjugoårsåldern, det är sällan att 
dom går och sätter sig och fikar [på innergården] eller..nej..eller kanske ungdomarna vill vara 
för sig själva? Vill inte att deras föräldrar ska se vad dom gör och vara runt dom, nä jag vet 
inte..[.] 

Lagom mycket människor 
En fråga som informanterna menade spelade stor roll för deras känsla av tillhörighet och för att 
den sociala kontrollen skulle fungera var att det bodde ”lagom” mycket människor i området. 
Genom detta känner människor igen varandra och kan ha koll på varandra.  

Jag tycker de är lagom, de räcker liksom, de får inte va för mycket, för mycket liv heller, och 
för mycket folk att hålla reda på för då känns det helt plötsligt lite opersonligt. Men nu som de 
känns nu känns de bra, man har koll på ungefär vilka som bor liksom vart å man brukar träffas 
i tvättstugan och sånna grejer så att man har ett hum om va som händer just där. Så de e 
lagom. 

Jag tolkar det som att informanterna menar att alltför mycket människor kan leda till 
opersonlighet och anonymitet. Detta kan i längden också leda till otryggheter som våld, inbrott, 
graffiti och så vidare vilket känslor av otillhörighet och anonymisering ofta bidrar till.171 Den 
                                                 
169 Sören Olsson, Gerd Cruse Sondén & Marianne Ohlander, Det lilla grannskapet – gårdar, trapphus & socialt liv     
(Göteborg, 1997), s.159 
170 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall, (2004), s.57 
171 Susanne Urban (2005) s.35 



 43

sociala kontrollen hjälper till att hindra denna otillhörighet och skapar istället känslor av 
gemenskap.  
     Igenkännandet av dem som bor eller arbetar i området innebär också att de ser när det 
kommer människor som inte hör hemma där menar informanterna och omedvetet håller de lite 
extra koll på dem. En informant upplevde denna känsla av otillhörighet när informanten besökte 
gården bredvid i samma bostadsområde;  
 

[Det] känns lite så här att nä men ja, asså, ja hör hemma på andra gården, hehe, fast de 
egentligen bara är en inbillningssak, för att de e ju inte så att ja har känt så från dom som är där 
att - va gör du här eller liksom. Utan de e nånting som ja själv har fått för mig kanske att där 
känns de mer liksom tryggt, ja har liksom eller för att man känner sig mer van där kanske. De e 
väl, ja nått sånt. 

Som observatör i området kände även jag denna känsla av otillhörighet. Människor tittade lite 
frågande på mig när jag gick runt i området, trots att jag gick där som ”vanlig” individ och inte 
som observerare med anteckningsblock just då. Ytterligare att tecken på att den sociala kontrollen 
är stark i bostadsområdet.  

Människor i olika åldrar 
Genom mina observationer har jag sett hur blandad ålder det är på människorna i området. 
Pensionärer sitter och solar, barnfamiljer leker i sandlådan, pojkar och flickor spelar fotboll och 
medelålders män och kvinnor går med ett bestämt mål fram och tillbaka över gården. Också 
informanterna påpekar detta: 

Jaa, ja tror att det är blandat då är det, det är ju både svenskar och invandrarfamiljer och det är 
både pensionärspar och barnfamiljer och ungdomar, så att jag tror att det är, det är nog väldigt 
blandat. 

Genom att blanda lägenheter med olika stor yta i bostadsområdet bidrar det till att människor i 
olika åldrar bosätter sig där.172 Detta innebär ofta att människor rör sig i området alla tider på det 
vakna dygnet. Genom mina observationer har jag sett hur pensionärer och hundägare tar 
promenader flera gånger per dygn, hur medelålders människor tar sig till och från jobbet, 
pensionärer tar små turer till affären eller träffar vänner på gården, barn och ungdomar befinner 
sig i området på skolrasterna och människor som arbetar i området har lunch och så vidare. 
Livsförloppet avgör på så sätt delvis vad en människa gör och vart hon befinner sig.173 
Blandingen av åldrar skapar en trygghet, det finns ständigt människor i området och därigenom 
ständigt människor som håller koll på varandra.  
      
 
 

                                                 
172 Lina Lago, Makt, planering och miljonprogrammet – en maktanalys av bostadsområdet Navestad och dess planering och 
utformning, (Linköping, 2003), s.13f 
173 Ulla Jergeby (1996) s.41 



 44

En annan sak en informant tagit upp angående blandad ålder i bostadsområdet är;  

* Ja, jag tillhör ju dom här som tycker att det är jätteviktigt att man får alla åldersgrupper, jag är 
lite rädd för det här som växer fram det här mer att man gör kategoriboende för till exempel 55 
plus, vart tar ungdomarna vägen i sånna hus eller områden och vart för man över det kulturella 
arvet då? * 

Släkt och vänner 
Något som informanterna menar var en bidragande orsak till att de flyttade till området var 
närheten till släkt och vänner. Alla mina informanter har någon släkting som bor i närheten. Dels 
har de hjälpt informanterna i bostadssökandet och dels känner sig informanterna säkrare i valet 
att bosätta sig där då människor de känner valt att bosätta sig där, ett bevis på att området är bra.  

 Min mormor bodde ju redan här ute då […] så henne har vi ju nära till, och min moster bodde 
ju då när vi flyttade hit uppe i [en ort i närheten]. Ja, så då har vi ju nära till dom, sen har ju 
även mina föräldrar flyttat ut också, efter oss då [.]  

Just denna mer självvalda kontakt känner de ger en trygghet, någon som de vet verkligen kan 
hjälpa till om det skulle behövas, någon som de helt kan lita på. Den sociala distansen som några 
av informanterna har till sina grannar ersätts därigenom med närheten till släkt och vänner. 
Grannkontakterna kan även stärkas genom att släktingar bosätter sig nära varandra då det är 
lättare för de nykomna att ta kontakt med grannar som ens släktingar och vänner redan känner.174  

Den fysiska miljön 

Områdets uppbyggnad 
Områdets uppbyggnad har jag beskrivit i ”Beskrivning av fält, informanter och urval” s.33 och jag 
kommer därför inte beskriva den ytterligare en gång. Området jag studerat ligger i stadens 
ytterkant med stora friytor runtomkring. Detta skapar tillfällen även för dem som inte har 
möjlighet att bosätta sig i hus att ändå få närhet till naturen och ha tillgång till bra utomhusmiljöer 
i anslutning till bostaden.175 Denna jämlikhetstanke menar dock Jane Jacobs i klassikern Den 
amerikanska storstadens liv och förfall skapar farliga områden mellan husen, vakuumzoner.176 Detta är 
dock inget mina informanter håller med om. 

Näää. Det finns ingenstans [inga farliga platser] och jag har inte hört att andra har sagt nånting 
också, nått speciellt område, då skulle ja ha vetat det. Nej, det finns inte.  

Jacobs diskuterar även förutsättningarna för en säker gata i staden vilket jag anser kunna koppla 
ihop med mitt studieområde. Jacobs skriver hur viktigt det är med ”ögon” i ett område vilket jag 
ser som viktigt även i mitt studerade område. Höghusen har fönster både inåt gårdarna och utåt 
gångvägarna i mellan husen och även ofta balkonger åt båda håll vilket gör att det finns ögon åt 

                                                 
174 Siv Ehn, Grannar – behövs dom? – om samhörighet och splittring i modernt boende (Stockholm, 1987), s.96 
175 Lina Lago (2003) s.44 
176 Jane Jacobs (2004) s.114 



 45

flera håll, det finns inga direkt ”blinda partier”. Därigenom kan en social kontroll ske av områdets 
boende.  
     Också balkongernas utformning har jag genom mina observationer sett har betydelse för den 
sociala kontrollen. En inglasad balkong gör att människor befinner sig där under större delen av 
dagen och kvällen, och även när det är lite kallare utomhus, det blir som ett extra rum. 
Därigenom finns det ögon som ser ännu mer än vad de skulle göra genom ett fönster. Dessutom 
skapar balkongerna större möjlighet till sociala kontakter med människor som rör sig i området. 
En förändring i utformningen av balkongen beskriver informanten på följande sätt;  

* Och som du ser då så är räcket då på gaveln, ungefär en tredjedel på framkanten, också glas. 
Och det gör att man alltså kan sitta här och ändå se ut, alltså den sociala kontrollen ökar ju då. 
Man ser vad som händer och sker alltså.* 

En förutsättning för att denna kontroll ska ske är dock att människor använder sig av innergården 
och gångbanorna kontinuerligt så att människor har någon anledning att titta ut och känna en 
nyfikenhet över vad som sker. Genom mina observationer har jag också sett att människor lockas 
att titta ut genom fönster och balkonger och även att människor i stort sett kontinuerligt 
använder sig av området.177 Informanterna talar även om detta, de både använder innergården 
själva och har koll på vad som händer; 

Det gör ja mest för mitt barns skull då att man sitter där [på innergården] och de får leka, 
springa runt och så träffar man på nån så står man liksom och pratar lite [och] ungdomar på 
sommaren dom brukar hänga där, dom brukar sitta där och prata, man brukar höra dom ibland 
och sen fotbollsplan som är där är jättebra för vissa ungdomar för dom spelar, brukar spela där 
sent på kvällar ibland. De e kul, de ser man.(1) 

Denna sociala kontroll eller övervakning blir omedveten, informanterna använder området 
samtidigt som de, utan att direkt reflektera över det själva, övervakar vad som händer och sker. 
En trygghet både för dem själva och för andra i området. Här framgår tydligt hur teorin om 
environmental psychology stämmer in. Miljön och människorna influeras av varandra och samverkar, 
vilket skapar en känsla av trygghet. Tillit skapas också i området genom de små offentliga samtal 
som till exempel informanten ovan förde med sina grannar under sin vistelse på gården.178 
     Området är utformat med en blandning av bostäder, lägenheter med olika stor yta, vilket leder 
till en större blandning av människor. Dels ökar integrationen och dels bidrar det till, som jag 
tidigare nämnt, att människor rör sig i området kontinuerligt vilket ökar den sociala kontrollen 
och därigenom tryggheten.179 
     Självklart är det viktigt att ett bostadsområde även är tryggt på kvällen när det är mörkt ute. 
Jag utförde en observation klockan elva på kvällen för att få en bild av detta. Enligt min 
observation var det överraskande många människor som rörde sig i området. Människor satt på 
sina inglasade balkonger eller i sina trädgårdar och umgicks, ungdomar stod och samtalade vid 
sina mopeder och det var alltid någon människa som var ute och gick mellan husen. Det lyste 
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fortfarande i många fönster vilket vittnade om att människor var hemma och vakna. Belysningen 
på innergården var god vid alla gångvägar och det var mycket väl upplyst på de bredare gångarna 
mellan husen. Dessa starka gatlyktor skriver Jacobs har ett stort värde för dem som vill gå ut när 
det är mörkt. Genom belysningen ser de mer vad som händer runtom samtidigt som fler ögon 
dras till ett ställe där det lyser, fler människor ser personen i fråga, speciellt då fönstren är riktade 
mot gångvägarna.180 Detta anser jag skapar en trygghet i området även på kvällen då det är mörkt 
ute.   
I bostadsområdet leds trafiken runt området vilket gör att det inte finns någon trafik på gator och 
gårdar. En trygghet för informanterna med barn. Det gör också att all trafik som inte ska till 
området inte heller kommer dit vilket informanterna känner ger dem trygghet.  

Ja har aldrig träffat nått sådär konstig människa här, alla är väldigt trevliga och glada här. 

Dock finns det goda förbindelser med kollektivtrafik till området. Något som skapar enkelhet för 

informanterna då de lätt kan ta sig dit de vill, men som också kan bidra till att okända och 

oönskade människor kommer dit. 

Innergårdens uppbyggnad 
Innergården i området är välavgränsat med hus och grönområden runtom. Detta gör att gården 
blir något privat där inte vem som helst kan vara utan att människorna i området undrar vem det 
är. Genom att skapa privata utrymmen i städer kan människor få mer kontroll över sitt område, 
de möter inte massor av okända människor och behöver därför inte hela tiden ha uppsikt över 
situationer.181 Informanterna berättar om att de alltid hälsar på människorna de möter på 
innergården, att de träffar samma föräldrar som leker med sina barn på gården och att de ser om 
någon är där som inte riktigt hör hemma i området. Detta skapar en gemenskap och tillhörighet, 
grannar identifierar dem som tillhörande vilket därigenom skapar en trygghet.  
     Vissa lägenheter har även små trädgårdar på innergården. Detta gör att människor befinner sig 
på innergården på ett naturligt sätt och tryggheten på innergården ökar därigenom. Enligt 
informanterna skapar trädgårdarna en gemenskapskänsla trots uppdelningen de framkallar på 
innergården  

[D]om sitter ute på sin gård, sen när man är där ute, så känner man ändå att de är liksom 
positivt asså, de e ju ingen som har sin gård som tycker att de e störande eller så utan tvärtom 
dom brukar gå fram ibland liksom till häcken och titta ut såhär och kanske hälsa och prata me 
folk som är i innergården[.] 

Genom de observationer jag genomfört på innergården och det mina informanter berättat anser 
jag att förutsättningarna för att en innergård ska vara säker uppfylls i mitt studerade 
bostadsområde. Jacobs skriver att det måste finnas funktioner på gården eller runt om gården för 
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att den ska användas på ett naturligt sätt.182 Gården jag studerat har flera lek-anläggningar för 
barn; linbana, gungor, sandlåda, fotbollsplan och även bänkar och bord för dem som vill ta det 
lite lugnare. Närheten till centrumet gör också att människor ofta promenerar över gården för att 
ta sig dit och tillbaka. På så sätt befolkas innergården på ett naturligt sätt.  

Grannskapsplanering för att hindra sovstaden 
I området jag studerat finns en typisk grannskapsplanering. Det finns arbetsplatser i området, det 
finns en ”skola mitt i byn”, det finns ett centrum med mataffär, trafiken är ledd förbi 
bostadsområdet och det finns bra kollektivtrafikförbindelser till och från området. Precis det som 
karaktäriserar en grannskapsplanering. En av mina informanter säger så här om sitt område; 

[J]ag tror såhär att jag, va ska man säga, skulle nog inte trivas att bo mitt inne i stan, även att 
man har nära till allt och sådär. Jag tycker det är viktigt att ha nära till naturen och sådär och. 
Och sen det är så mycket bilar inne i stan och avgaser och för mycket folk då, jag tycker det är 
skönare att bo på lite lugnare område faktiskt. Och här har man ju nära till skogen och det 
finns ju mycket här, det finns ju både mataffär och [servicefunktioner] och man har nära till 
bussen och nära till [ett köpcentrum], det är ju gångavstånd dit då. Så tar man inte bilen dit så 
kanske man promenerar, och har man inte bil så man ju ta bussen då.(4) 

I bostadsområdet finns alltså tillgång till det som kan anses nödvändigt; sjukvård, 
livsmedelsaffärer, friskvård, naturområden och så vidare. Något som informanterna menar skapar 
trygghet. Att veta att om mjölken är slut finns det en mataffär i närheten. Något som kanske inte 
verkar ha så stor betydelse, men som alla mina informanter ändå nämner och som underlättar i 
vardagen. Det finns också flera kontor och arbetsplatser. Detta hindrar segregation och gör att 
inte bostadsområdet ”sover” på dagen vilket är vanligt i områden där det endast finns bostäder.  

* Man har gjort två stycken kontor här, som är, man ville skapa arbetsplatser i området för att 
få liv i området så att det inte är en död stadsdel utan folk som kommer dit och har sin näring 
där[.]* 

Detta bidrar även till att fler människor rör sig i området vilket ökar den sociala kontrollen. Då 
det inte är alltför många arbetsplatser finns ändå den sociala kontrollen och tillhörighetskänslan 
kvar. Detta kan sättas i samband med Jacobs teori om primära och sekundära funktioner. Genom 
att blanda primära funktioner, som boende, arbetsplatser, skola och sjukvård, med sekundära 
funktioner som snabbköp och lunchrestauranter som uppkommit efter de primära funktionerna 
skapas mer liv i området.183 Dock är det självklart att ett bostadsområde inte kan skapa samma liv 
som en stadsdel kan göra. Det finns inte lika mycket människor i en förort som i innerstaden och 
människor rör sig inte i området lika mycket. Ändå anser jag att de primära och sekundära 
funktionerna har påverkat området. Människor befinner sig inte endast ute vid lunchtid, när de 
tar sig till arbetsplatsen och tillbaka, utan även mitt på dagen, det finns en spridning av användare 
under stora delar av dagen. Behovet av att ta sig till olika platser sprids på så sätt ut under olika 
tider under dagen vilket förhindrar sovstadsproblemet.184 Under mina observationer har jag både 
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befunnit mig i området under ”rusningstider” och under lugnare tider. Dessa mer lugnare tider, 
som på förmiddagen, var ändå inte helt lugna. Pensionärer gick till affären, barn hade rast från 
skolan och mammalediga gick runt i området med sina barnvagnar. En blandning som skapar liv 
hela dagen, ärendena avlöser varandra, vilket skapar trygghet i området då den sociala kontrollen 
näst intill ständigt infinner sig.185     
     Ovan nämndes hur viktig tilliten till människor i området är och därigenom det offentliga 
samtalet med varandra. Miljonprogramsförorten jag studerat består av några få ganska korta gator 
och också vägar över innergården. Antalet vägar att ta sig till centrum på är därmed ett fåtal. 
Detta menar Jacobs underlättar kontakten med varandra i området då det är större chans att 
människor möter varandra på väg till och från centrumet. Igenkännandet av varandra ökar och 
det blir lättare att ta kontakt med varandra samtidigt som tilliten växer.186  

Delaktighet 
En viktig del i grannskapsplaneringens strävan efter gemenskap är de boendes delaktighet i 
utvecklingen av området. Genom att få vara delaktiga i områdets utvecklingsprocess känner de 
sig mer som skapare av området vilket medför en annan känsla för området.  

Dom hade, de va såhär [gruppens namn] hette den, så då va ja i den gruppen då för dom ville 
ju höra från oss då vad som va bra o dåligt med området och om vi hade nått att komma med 
å. Så att då, ja va me i en sån grupp då[.] 

Individen har alltså mer kontroll över området då den vet hur det är uppbyggt samtidigt som det 
är anpassat efter dem som bor där vilket de beskriver skapar en trygghetskänsla.187 Carina 
Listerborn diskuterar i artikeln ”Who speaks? Who listens? The relationship between planners 
and women’s participation in local planning in a multi-cultural urban environment” om svensk 
kommunikativ planering där deltagandet i planeringen också ska leda till ökad demokrati då 
makten decentraliseras. Genom ökat inflytande får människorna mer att säga till om vilket kan 
skapa en delaktighetskänsla.188 Även min informant talar om detta; 

*Sen kan man ta in arkitekter och annat som bor i Danderyd eller var man nu bor nånstans 
som inte har en aning om hur det är att bo i sånna här områden. Så därför är det här med 
hyresgästinflytande oerhört viktig. Och inte bara under byggprocessen utan även när man är 
färdig så är det ju viktigt att man behåller det här engagemanget man har byggt upp med 
hyresgästen, så att man fortsätter att ta ansvar för sin verksam.* 

Denna gemensamma planering skapar också tillfälle för nya djupare sociala kontakter i området 
vilket i bästa fall leder till minskad motsättning i grannskapet om sådan skulle finnas.189 Förståelse 
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för varandra kan skapas och därigenom integration samtidigt som människor möts och samtalar 
på ett annat sätt än de svaga kontakter med korta offentliga möten som annars hör till vardagen.  

* [D]et var ju som någon sa; Fan, vi har bott grannar i tjugo år, vi har knappt hälsat på varann, 
nu stannar vi och pratar med varandra, och hur tycker du vi ska göra här och så vidare va, det 
är ju också en trygghet i högsta grad va.* 

Slutdiskussion 
Genom min studie har jag funnit att det finns flera olika delar som tillsammans skapar en känsla 
av trygghet i ett bostadsområde. Både den fysiska och den sociala miljön hjälper till att skapa 
känslan av trygghet. I analysen har jag kommit fram till hur mycket det sociala och det fysiska 
påverkar varandra. Precis som environmental psychology menar går det inte att skilja dem åt utan 
människan både skapar sin miljö och skapas av miljön. ”Det rumsliga är socialt och det sociala är 
rumsligt”.190 Vi har i analysen sett hur den fysiska miljön skapar möjligheter för trygghet, som till 
exempel fönster och balkonger vända åt ”rätt” håll eller blandningen av bostäder, kontor och 
servicefunktioner. Dessa trygghetsskapande funktioner skulle dock inte fungera utan samspelet 
med människan. Finns individen inte i fönstren eller på balkongerna med sin sociala kontroll eller 
rör sig inte individerna i området finns det inte heller någon trygghet. Samspelet mellan det 
sociala och det fysiska kan därför ses som faktor till skapandet av trygghet.  
     Planeringen av bostadsområdet är också en bidragande faktor till trygghet. Genom 
grannskapsplaneringen med ”skolan mitt i byn”, ett centrum med servicefunktioner och sjukvård 
finns en större gemenskapskänsla och det är lättare att skapa kontakter. Bostadsområdet blir på så 
sätt som en hembygd i miljonprogramsmiljö. Ändå finns det möjlighet för människor att välja hur 
mycket kontakt de vill ha med sina grannar, de kan ses som antingen kollektivister eller 
individualister. Trots detta val ses ändå den sociala kontrollen som viktig för alla informanter då 
den skapar en känsla av trygghet för alla informanter i bostadsområdet.   
     Just att det är en miljonprogramsförort jag studerat har en avgörande betydelse för studiens 
resultat. Dess avgränsning mot andra bostadsområden med grönområden runt omkring gör att 
tillhörigheten i området ökar då människor känner igen varandra. Denna tillhörighetskänsla är 
viktigt för identiteten. Genom tillhörighetskänslan och gemenskapen den ofta bidrar till vet vi 
vad vi tillhör och kan därigenom skapa vår identitet. Vi kan identifiera oss med vissa saker och 
känna distans till andra. Både platsen och det sociala blir härigenom betydelsefullt i skapandet av 
identiteter. 
     Trygghet har också stor betydelse för människans livsvillkor. Informanterna i det studerade 
området känner sig trygga och lever därför precis som de vill. De behöver inte känna någon 
rädsla över att något ska hända dem i området då människor alltid finns runtomkring och kan 
hjälpa till om så skull behövas. Tryggheten skapar därmed en frihetskänsla då de känner att de 
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kan röra sig var som helst i området och när som helst. De slipper ha kontroll över situationer 
och inta försvarsställningar. På så sätt skapas både en smula frihet och en smula trygghet. 
     Möjligheten till den sociala kontrollen genom den fysiska miljön har jag i min analys kommit 
fram till är det som informanterna upplever främst skapar en känsla av trygghet. Dock är det 
viktigt att som forskare tänka på att detta självklart inte är en slutsats som gäller alla människor 
och alla bostadsområden. Detta är något som gäller mina informanter och mitt studerade 
bostadsområde och går inte att generaliseras. Genom att forska vidare om denna känsla av 
trygghet i miljonprogramsförorter och utföra större undersökningar och analyser skulle slutsatsen 
däremot kunna stärkas. 
     Under arbetets gång har jag fått en helt annan bild av förorter. Min inställning till förorter 
innan studien var synnerligen inte positiv, främst på grund av att jag hade medias 
utifrånperspektiv på den. Nu däremot har jag fått ett inifrånperspektiv och har därigenom 
upptäckt att det faktiskt finns trygghet i miljonprogramsförorter också. Människor trivs där och 
känner sig trygga – kanske en plats att bosätta sig på i framtiden? 
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”Ja, man kan faktiskt bo här!”  - perspektiv från betongen   
Alexandra Träqvist 

 

Inledning  
Ni är outvecklade, omoderna, efterblivna och underlägsna.191 Vi står för det som är normalt, vi är 
normen, ni är avvikare.192 Det är västvärldens synsätt på orienten, samma synsätt har samhället på 
förorter.193 Samhället ser på förorterna och dess invånare som underlägsna, en skapad bild finns 
av att förorterna är kriminella och omänskliga, att det är getton överbefolkade med invandrare.194 
Dessa rader är en överdriven bild av förorten men det är ofta så media framställer det.  Denna 
bild och de förutfattade meningar som finns om förorter har en negativ inverkan på invånarna 
och deras självkänsla. Människor identifierar sig med sitt boende och vill känna stolthet över sitt 
hem.195 Invånarna får ingen chans till att visa sina riktiga identiteter utan att bli dömda på förhand 
då media ständigt rapporterar negativt om dem. Därför vill jag med denna antologi visa upp en 
annan sida av förorterna, människorna, vardagen och verkligheten som finns där. 

Syfte/frågeställning 
Syftet med denna artikel är att genom observationer och intervjuer undersöka hur människor som 
bor i förorter upplever medias skildringar om förorterna och om vad de själva tycker om sitt 
bostadsområde. Av intresse är också att studera vilken betydelse den etniska kulturen har för 
identitetsskapandet och val av bostadsområde. 

- Hur upplever människor i förorter media och samhällets syn på dem? 
- Vilken betydelse har den etniska kulturen för människors val av boende?  

 

                                                 
191 Oscar Pripp, ”Mediabilder och levd erfarenhet” i. Ingrid Ramberg & Oscar Pripp (red.), Fittja, världen och vardagen, 
(2007, Tumba) s.65 
192 Mohammed Fazlhashemi, ”Svenskarna moderniserar de äkta mattornas land” i Michael Mc Eachrane & Louis 
Faye (red.) Sverige och de Andra, Postkoloniala Perspektiv (2001, Stockholm) s.135 
193 Hassan Hosseini-Haladjahi, ”Lokal integration – hinder och möjligheter i integrationsarbeten i ett lokalsamhälle” i 
Ingrid Ramberg & Oscar Pripp (red.) Fittja, världen och vardagen, (2007, Tumba), s.65 
194 Ibid. s.65 
195 Elisabeth Lilja, Den ifrågasatta förorten – identitet och tillhörighet i moderna förorter (Stockholm, 1999), s.33f 
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Metod 

Beskrivning av fält och bakgrund 
I Botkyrka kommun bor idag bortåt 79 000 invånare samlade från hela världens hörn.196 Omkring 
100 olika nationaliteter finns i kommunen som hör till en av Sveriges mest mångkulturella och 
internationella kommuner.197 Botkyrka ligger söder om Stockholm och är en av huvudstadens 
många förorter. Sju bostadsområden finns i kommunen, till norra delen hör Norsborg, Fittja, 
Hallunda och Alby till. Och Tumba, Tullinge, Vårsta/Grödinge som ligger i söder.198  
     Mitt intresse för Botkyrka väcktes för några år sedan då jag lärde känna människor som bor i 
kommunen. För mig var de som vilka andra personer som helst som jag träffat, både från min 
egen stad och från andra städer i Sverige. Det var inget speciellt eller annorlunda med dem. Det 
var inget som skilde dem ifrån oss, förutom att de var från Norra B, en av många 
miljonprogramsförorter som många människor har fördomar emot.  
     Jag var inte så uppmärksam på vad som skrevs om förorter i detta läge, utan det var något 
som jag la märke till under senare tid genom media, föreläsningar och diskussioner med andra 
människor. Plötsligt blev ordet förort så negativt laddat, dessa områden var kriminella med knark 
och våld, de var invandrartäta, människorna som bodde där var outbildade, arbetslösa och levde 
på socialen etc.199 Jag förstod aldrig varifrån alla dessa fördomar kom? Jag känner ju folk där och 
ingen av dem stämmer överens med samhällets föreställning om hur de förväntas vara. 
     Idag, några år senare, påläst och uppdaterad vet jag att Botkyrka hör till en av alla förorter i 
Sverige som kategoriseras som ett ghetto. Intrycket jag fick under observationerna stämde inte 
överens med den bild jag hade skapat efter allt jag hört. Jag tyckte inte alls att området påminde 
om ett ghetto på något vis, även om jag befann mig i den norra delen av Botkyrka som betraktas 
som den dåliga sidan. Området jag befann mig i under observationstillfället skulle lika gärna kunna 
vara ett bostadsområde i en kommun med 300 invånare någonstans i Sverige. Det var inget som 
tydde på att det var höghus, både hyresrätter och bostadsrätter, placerade i ett 
miljonprogramsområde. Några kvarter bort fanns det andra typer av lägenheter, vilka kanske 
stämde bättre överens med beskrivningen av stora betonghus. Men utöver det var det ett väldigt 
välplanerat, rent och lugnt område. Majoriteten av människorna som rörde sig i området var 
barnfamiljer och äldre som gick till och från sina bostäder, rörde sig i centrum eller lekte i parken. 
Det var inte så många ungdomar som rörde sig ute under de tider jag observerade. De flesta av 
invånarna hade blandade etniska bakgrunder. 

                                                 
196 http://www.botkyrka.se/omkommunen/botkyrkaisiffror/  05-19-08 
197 http://www.botkyrka.se/omkommunen/kortafakta/2107.html 05-19-08 
198 http://www.botkyrka.se/omkommunen/kortafakta/2107.html 05-19-08,  
199 Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet, (Stockholm, 2000) s.104 
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Urval och presentation av informanter 
Genom vänner och bekanta kom jag i kontakt med mina informanter. Eftersom jag känner folk 
som bor i området underlättade det för mig när jag sökte informanter då de hade bekanta som 
kunde tänka sig ställa upp. Jag hade träffat två av informanterna vid ett tidigare tillfälle men inte 
haft någon relation med dem. De andra två informanterna träffade jag första gången under 
intervjutillfällena. Alla informanter har en anknytning till området då de bor eller har bott där. 
     Den förste informanten Daniel, är en man i 25-30 årsåldern som bor, och har under hela sitt 
liv varit bosatt i olika områden inom kommunen. Han arbetar som forskare på ett av 
huvudstadens sjukhus. Av denna anledning brukar han inte spendera mycket tid i sitt 
bostadsområde eftersom han arbetar i innerstan. 
     Den andre informanten Maja, är en kvinna i 20-25 årsåldern. Hon bor i området sedan ett par 
år tillbaka, tidigare bodde hon i en medelstor svensk stad. Hon studerar på ett universitet i en 
närliggande kommun och jobbar extra i en matbutik i bostadsområdets centrum. Hon spenderar 
väldigt mycket tid både i och utanför sitt bostadsområde. 
     Den tredje informanten Lea, är en kvinna i 25-30 årsåldern. Kvinnan bor inte i kommunen för 
tillfället, men har bott där under sin barndom, fram till att hon flyttade till ett villaområde i en 
medelstor svensk stad där hon levde under tonåren. För närvarande bor hon i en kommun 
närliggande området hon bodde i som barn. Kvinnan arbetar på ett företag i huvudstadens 
centrum som marknadskoordinator. Hon besöker barndomskommunen väldigt ofta eftersom 
hon har vänner och släkt som bor där. 
     Den fjärde informanten Gabriel, är en man i 20-25 årsåldern. Han bor och har alltid bott inom 
området. Han studerade i en annan kommun under två år men valde att avsluta sina studier och 
flytta tillbaka hem. Han spenderar mycket tid både i kommunen och i huvudstadens centrum där 
han arbetar och driver familjens restaurang. 

Grundad Teori i min studie 
I min studie har använt mig av metoden Grundad teori. Vilket innebär att jag genom 
observationer och intervjuer samlat data för min analys. Därefter har jag genom observationer 
och intervjuer kodat mitt material.200 Att koda innebär att jag som forskare ställer frågor till mitt 
material för att komma fram till ny data och vidare utveckla detta i kategorier.201 Kodningarna 
och kategorierna har varit en förutsättning för att jag ska kunna skriva analysen. Grundad teori 
beskrivs mer ingående under den gemensamma delen i denna antologi. 
 
 
 
 
                                                 
200 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s.37 
201 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander (2003) s.37 
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Fältobservationer 
Jag valde att observera tre områden i kommunen vid tre olika tillfällen. Den första observationen 
ägde rum under oktober 2007 i en park placerad i ett bostadsområde. Den andra observationen 
utförde jag under januari 2008 i ett köpcenter i ett av kommunens områden. Den tredje och sista 
observationen skedde under april 2008 i ett bostadsområde.  
     Under den första och andra observationen valde jag att föra öppna observationer som innebär 
att jag antecknar allt som sker på platsen. Jag valde denna typ av observation eftersom jag till en 
början inte visste vad var ute efter.202 Under det tredje tillfället hade jag hunnit utföra mina 
intervjuer och visste därför vad jag skulle vara uppmärksam på vid observationen. Jag letade efter 
sådant som informanterna talat om under intervjuerna. Genom att vara medveten om det man 
söker efter ute på fältet utför man fokuserade observationer.203  
     Utöver de tre observationerna har jag dessutom vistats i området både under dag och nattetid 
tillsammans med vänner. Under dessa tillfällen passade jag på att betrakta omgivningen och vara 
uppmärksam på det som skedde på platsen för få en mer kunskap om området. 

Intervjuer 
Mellan december 2007 och mars 2008 utförde jag fyra intervjuer. Informanterna fick ett 
informationsbrev några veckor innan intervjuerna skulle utföras. I brevet fick de kännedom om 
undersökningens syfte och vilka deras rättigheter är enligt de forskningsetiska riktlinjerna.204 
Under intervjuerna valde jag att använda kvalitativa intervjuer vilket innebär att jag kan 
strukturera intervjun efter det som passar mig som forskare bäst.205  
     Jag valde därefter semistrukturerade intervjuer då jag genom frågeteman skapade en 
intervjuguide till min hjälp under intervjun.206 Genom att ha en intervjuguide anpassades frågorna 
efter varje informant då de kunde berätta om det han eller hon kände var viktigt. Vilket är precis 
det jag velat med intervjuerna eftersom informanternas egna upplevelser och berättelser är det 
väsentliga för denna studie.207 Att kombinera observationer med intervjuer under undersökningen 
har varit givande eftersom intervjuer och observationer kompletterar och stimulerar varandra.208 

                                                 
202 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation i etnologiskt fältarbete” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.)    
     Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s.78  
203  Ibid. s. 76 
204 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik” i Lars Kaiser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s.52  
205 Alan Bryman, Samhällsvetenskapiga metoder (Malmö, 2002) s.300 
206 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1999) s. 32 
207 Alan Bryman (2002) s.300f 
208 Magnus Öhlander (1999) s.76  
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Etisk reflektion och min roll som forskare 
Utöver de forskningsetiska riktlinjerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet finns det även en del andra faktorer som är viktiga att tänka på som forskare.209 För 
mig har det varit av största vikt att reflektera över hur jag framställer frågor under intervjuerna 
för att de inte skulle upplevas kränkande av informanten.210 Eftersom förorter är utsatta områden 
då det sedan tidigare finns mycket fokusering och forskning över dessa områden fanns det en risk 
att informanterna inte skulle vilja medverka i studien då de kanske upplever studier av detta slag 
som uttjatade.211  
     Jag funderade länge över om jag skulle anonymisera kommunen eller inte, detta eftersom mitt 
syfte med den här studien inte har varit att bidra till att stigmatisera förorten mer än vad den 
redan är. 212 Efter många överväganden och råd från min handledare valde jag slutligen dock att 
inte anonymisera kommunen. Däremot kommer informanterna anonymiseras med hjälp av 
fingerade namn. Jag har även medvetet valt att inte skriva ut vart i området informanterna bor.  
     Anna-Liisa Närvänen skriver i boken När kvalitativa studier blir till text att det är viktigt att 
forskaren skapar en viss distans till sitt område. Genom vänner och bekanta hade jag sedan 
tidigare en relation till fältet. Att ha relationer med fältet sedan tidigare gjorde det lite svårt för 
mig eftersom jag nu pendlade mellan två roller, mig själv och rollen jag skulle inta som den 
opartiske forskaren. Jag skulle nu bege mig in på fältet för att se allt ur ett nytt perspektiv och 
bortse från tidigare erfarenheter av området.213  
     Ett annat dilemma som jag reflekterade över var att informanterna var bekanta till mina 
vänner. Jag oroade mig för att detta skulle påverka min relation till informanterna på så vis att de 
inte skulle ha något förtroende för mig. Då oro kanske skulle finnas från deras sida för att jag 
skulle föra vidare information till våra gemensamma vänner. Därför var jag extra tydlig och 
klargjorde för informanterna om min tystnadsplikt och att det kommer vara ytterst omöjligt att 
kunna identifiera dem.214  

Teoretiska utgångspunkter  
Identitet, symbolisk interaktionism och stigma är de teorier som legat i grunden för analysen i 
denna artikel. Då en teoriförklaring återfinns i den gemensamma delen av uppsatsen där de 
förklaras har jag därför valt att inte göra någon förklaring av dem här.215 Detta för att undvika 

                                                 
209 Se antologins gemensamma del s.11f 
210 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999) s.70 
211 Alver, Bente Gullveig & Øyen, Ørjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997) s.102f 
212 Oscar Pripp, (1999) s.43 
213 Anna-Liisa Närvänen (1999) s.26 
214 Se antologins gemensamma del, s. 11f  
215 Ibid. s.14f 
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upprepningar. Teorierna identitet, stigma och symbolisk interaktionism kommer istället att 
klargöras i analysen, där de kommer att tillämpas för att tolka empirin. 

Analys  

Media, samhället och fördomar 

Daniel: Jag måste erkänna, att jag hade fördomar mot mig själv, eller inte mot mig själv utan 
mot Botkyrka. När folk frågade vart jag kom ifrån då sa jag bara Stockholm, sällan Botkyrka. 

Sedan miljonprogrammets uppbyggnad har journalister bevakat området för att ständigt ha något 
att rapportera om. Förorter har fått stämpeln som avvikande och att de står utanför det svenska 
samhället. Det är något journalister ”tagit reda på genom att göra resor” ut till förorterna och ta 
reda på hur verkligheten ser ut där ute.216 Samhället tar ganska snart del av medias rapportering av 
nyheter, och om det under en period på 40 år mestadels rapporterats negativt om förorter är det 
logiskt att människor har vissa uppfattningar om förorter och människorna som lever där utan att 
egentligen veta något om området.217  
     Förorterna beskrivs som omoderna, kriminella och de står för det dåliga.218 Media och 
journalister kan dagligen via i tidningar, tv och radio förmedla den bild de väljer till allmänheten. 
De menar att de är ”förmedlare av information och kunskap”. 219 Människor diskuterar nyheter 
och berättar vidare för varandra om vad de hört och sett, på så sätt förs värderingar, åsikter och 
fördomar vidare från person till person och från generation till generation. 220 

Maja: Ee, alltså jag tror så här, jag tror så här att, media bygger ju sin rapportering på en 
verklighet. Ee, sen hur pass mycket de visar av den verkligheten och hur mycket dom själva 
lägger in och hur pass mycket dom vill att folk som läser deras artiklar ska tycka och tänka om 
den verkligheten från den stadsdelen det varierar. […] Så att ibland så har det varit negativt, 
alltså att dom själva har lagt en värdering och då blir det negativt för de förväntar sig, eller de 
vill att folk som läser artiklarna ska tänka att det är negativt att bo där och ibland så tror jag att 
hade dom bara rapporterar precis rakt upp och ner som det var och egentligen inte skrivit ut 
vilken stadsdel det var så hade folk inte haft de fördomarna. 

Informanterna menar att media har stigmatiserat bilden av förorten. 

Daniel: Det är stigmatiserat av media och av de som är… Ee… Hur ska jag uttrycka mig, de 
som inte är belevade. De som inte har sett världen de som inte varit i Botkyrka och sett hur det 
ser ut, de som bor i sin lilla trygga förort och tror att världen är perfekt. Dom är skraja av vad 
som har beskrivits om monstrerna i Botkyrka. Så just av den anledningen tycker jag också att 
det ordet var väldigt starkt och ee… men tyvärr berättigat, eftersom media har stigmatiserat 

                                                 
216 Urban, Ericsson, Irene, Molina & Per-Markku, Ristilammi, Miljonprogram och media, Föreställningar om människor och 
förorter, ( Norrköping/Stockholm, 2005) s.29f 
217 Ibid. s.32 
218 Ford Larry, Griffin Ernst, “The Ghettoization Of Paradise”, Geographical Review, Vol 69, No. 2 (Apr., 1979) pp 
s.140 
219 Hassan Hosseini-Haladjahi (2007) s.60 
220 Urban, Ericsson, Irene, Molina & Per-Markku, Ristilammi ( 2005), s. 35 
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ordet. Det är alltid media som gör det, så som media har stigmatiserat HIV, så har det blivit 
samma sak. 

Daniel upplevde ordet stigmatiserat väldigt starkt men tyckte ändå att det var berättigat. Genom 
att generalisera alla som lever i en förort som kriminella och invandrare som är socialt och 
ekonomiskt utsatta och så vidare bidrar man till att stigmatiseringen av människorna i området 
fortsätter och ökar. Många gånger har personer som har fördomar emot förorter och människor 
som lever där aldrig besökt området, de drar sina slutsatser på sådant som de hört av andra.221 Ett 
exempel som författaren Karl-Olov Arnstberg (2000) diskuterar i boken Miljonprogrammet handlar 
om ett besök som 300 riksdagsledamöter gjorde i Stockholmsförorten Rinkeby. Innan besöket 
hade flera av riksdagsmännen ringt till en kvinna som var ansvarig för besöket för att kontrollera 
om det verkligen var säkert att de steg ut ur bussen.  
     Denna berättelse förmedlar och bekräftar den sanna bilden av människors fördomar emot 
förorter. Riksdagsmännen skulle besöka förskolor och skolor men var rädda för att kliva av 
bussen.222 Kan man då annat än berättiga stigmatiseringen av dessa områden? Om riksdagsmän är 
oroliga inför ett besök på en förskola hur ska då samhället och ”vanliga” människor få en annan 
bild av förorten? 223  

 
Lea: Stämpeln, hm, alltså jag kan tycka så här att, jag kan tycka att stämpeln är lite obefogad. I 
alla fall när jag växte upp och så som man såg på förorten. För att det var artiklar som var 
liksom, som handlar om narkomaner eller ligister eller vad det nu kunde vara. Så alltså, det 
kanske handlar om en två eller tre enskilda personer i en förort där det fanns över tio tusen 
andra människor som bodde och då blir det fel för dom representerar inte förorten. Men 
mediernas valda bild av hur förorten ska se ut gjorde att allmänheten fick en bild av en förort 
som inte stämde. 

Daniel: Ja alltså media är ju sällan objektiv, tyvärr idag, dom är nästan aldrig objektiva, 
eftersom det är... nu söker jag rätt ord…ee, vinstbaserad media, så gör de allt för att sälja 
nyheter. Och sälja gör man genom att överdriva och ibland förvränga sanningen, vilket de har 
gjort oftast. Inte bara inom texter om Botkyrka utan inom allt, allt från nöje till vilka nyheter 
som ska publiceras, och därför har jag en liten så där antibild mot hur media sköts i Sverige. 
Speciellt Aftonbladet. 

Medias rapporteringar om området uppskattas inte av informanterna och inte heller av andra 
boende i förorter. Media har en tendens till att tala illa om området vilket berör individernas 
levnadsvillkor utanför bostadsområdet då folk runtomkring har en föreställning om förortsbor på 
grund av media.224 De utgör alltså ett hinder för invånarnas identiteter. Eftersom människors 
identiteter skapas i relationer till andra människor och deras uppfattningar om en. Omgivningen 
fungerar som en spegelbild för individen där han eller hon genom miljön och andra människor 
kan definiera sig själv och sin identitet.225  

                                                 
221 Karl-Olov Arnstberg (2000) s.103 
222 Ibid. s.104 
223 Ibid. s.104 
224 Hassan Hosseini-Haladjahi (2007) s.58 
225 Elisabeth Lilja (2000) s.20 
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Att känna stolthet till sitt bostadsområde är därför av största vikt för människor eftersom det 
speglar vem man är som person.226 I och med att media drar slutsatser och gör tolkningar om 
förorter får inte invånarna några möjligheter till att visa upp sina personliga identiteter då det 
redan finns en skapad bild av hur förväntas vara.227 Informanterna berättar att de ofta möter 
reaktioner när de berättar vart ifrån de kommer. Som yngre undvek en av informanterna att 
berätta vart ifrån han var på grund av alla fördomar.  

Daniel: Äee, på grund av att folk har fördomar och att dom får en bild av en utan att dom ens 
känner dig, och det gillar jag inte. Dom ska inte, dom ska basera ens kunskap om en när dom 
lär känna en inte på fördomar. Utav den anledningen så har jag aldrig berättat först än när dom 
har lärt känna mig, och då säger jag ”Ah du förresten, jag är från Botkyrka.” Och då blir de 
förvånade, ”Oj! Finns det bra människor i Botkyrka me? Då säger jag ”Aaa, det finns bara bra och 
några få dåliga” brukar jag skämta till med. Så absolut jag och andra har fördomar mot Botkyrka 
och det inte kanske Botkyrkas fel utan det är medias fel. Det är alltid media som målar upp en 
dålig bild av Botkyrka så enkelt är det?   

Idag känner han sig däremot stolt över att vara ifrån Botkyrka och bryr sig inte om folks 
fördomar, men känner ändå att han vill markera vad de inte är och att det inte är som folk tror.228 

Daniel: Ne nu idag om någon frågar vart jag kommer ifrån svarar jag direkt Botkyrka, och då 
blir de så där ”aha okej, så det finns alltså folk från Botkyrka som ändå är utbildade”… Så jag bidrar 
med mitt strå till stacken genom att visa att det finns folk från Botkyrka överhuvudtaget som 
inte är kriminella. Och det kan förändra i alla fall lite hos enskilda personer, men inte hur 
samhället ser på Botkyrka, speciellt norra delen då. 

Informanterna är överens om att de fördomar som finns emot förorter beror på media 
 

Lea: Aa, absolut, det är ju såklart givet att folk, även om det inte är negativa fördomar men 
dom reagerar på ett eller annat sätt och dom kanske frågar, "ah hur är det att bo där, var det 
verkligen så här som folk tror att det är?” O, alltså man har alltid förutfattade meningar och det är 
på samma sätt som jag skulle ha förutfattade meningar av ett område som kanske skulle bli 
kallat snobbområde. Och om dom säger att dom kommer från det området så tror jag att jag 
skulle ha lika stora fördomar mot dom som dom skulle har mot mig.  

Informanterna har accepterat att det är normalt att människor har fördomar emot varandra, även 
om det inte är negativa fördomar.229 Det tillhör människors vardag att kategorisera andra 
människors sociala identiteter för att bilda uppfattningar om dem. Vid ett varje möte med ny en 
person sker det automatiskt att han eller hon placeras in i ett fack med tillskrivna föreställningar 
om hur han eller hon förväntas vara.230  
     Signaler sänds till hjärnan som avbildar den andra personen och man börjar tolka personen 
för att skapa en helhetsbild av honom eller henne.231 Personen placeras in i ett fack som antingen 
normal eller avvikare. Det är en förutsättning för människor att kategorisera andra människor för 
att förstå sin egen situation. Genom att tolka andra människor som avvikare bekräftar man sin 
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egen normalitet.232 Avvikelse blir på så sätt något normalt.233 Fördomar kan dock förändras helt 
när man lär känna personen.234  

Maja: Alltså, näe, jag tycker inte att det är värt att slösa energi på det för att det har med ens 
eget perspektiv, för att jag skulle inte vilja umgås med människor som dömer mig efter vart jag 
kommer ifrån. Ee men jag kan väl säga så här, att däremot så har jag mött, och då har jag 
märkt att folk har fördomar det är när jag säger "Aa jag kommer därifrån" Och man kanske 
pratar ren svenska och inte bryter, då så säger folk "Aha åh kommer du därifrån, du pratar ju så bra 
svenska! Jag trodde du var uppvuxen där och jag trodde du var svensk och bla bla bla…" Och då, dom 
själva kanske inte inser, men det är då man inser att folk verkligen har fördomar mot, eller 
gentemot den stadsdelen 

Mångfald och kultur stärker identiteten och förståelsen för andras 
livsvillkor 
Att växa upp i ett mångkulturellt samhälle med en annan kultur utöver den svenska kulturen är 
något informanterna anser är en slags bonus.235 Att vara berikad med en ”extra kultur” och ha 
kännedom om andra kulturer betyder mycket för informanterna, det bidrar även till att man får 
mindre fördomar om andra människor. Föreställningar och stereotypier skapas ofta vid första 
mötet med en person, invandrare hör till en av de samhällsgrupper som ofta bemöter stereotypier 
och fördomar.236 Alexandra Pascalidou skriver i rapporten Mångfald i kulturlivet att man ska våga 
ställa dumma frågor för att få svar på sina fördomar.237 Med detta menar hon att man ska 
ifrågasätta sina fördomar genom att fråga personerna ifråga om de fördomar man har. På så vis 
kan de ge ett svar som förmodligen bekräftar att fördomen inte alls stämmer överens med 
verkligheten.238  
     Människor växer upp och lär känna samhället och andra människor genom de föreställningar 
som skapas vid första ögonblicket man ser något nytt.239 En relation kan skapas mellan 
personerna och de fördomar som tidigare fanns övergår istället till förståelse.240 Genom att växa 
upp tillsammans med människor från andra kulturer får man alltså en ökad förståelse över andra 
människors livssituation.241 

 
 

                                                 
232 Goffman Erving (2005) s. 132 
233 Mats Hilte, Avvikande beteende – en sociologisk introduktion, (Lund, 1996) s.115f 
234 Fredrik Hertzberg, Kultur, etnicitet och soicala kategorier i Oscar Pripp (red.) Mångfald i kulturlivet (2004) s.59 
235 Dogge Doggelito, ”Hej Dogge vart kommer du ifrån?” i Vendela Heugren & Leif Magnusson (red.) NoBo – boken 
om Norra Botkyrka, (Tumba, 2006), s.17 
236 Goffman Erving (2005) s.59 
237 Alexandra Pascalidou ”Mångfald lönar sig! Eller varför tar alla guldfiskar slut i mitten på mars?” i Oscar Pripp 
(red.) Mångfald i kulturlivet, (Tumba, 2004) s.133 
238 Ibid. s.133f 
239 Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen, (Lund, 1999) s.83 
240 Goffman Erving (2005) s.59 



 62

Gabriel: Det är absolut en fördel, jag tror det är bra att få ta del av andra kulturer o få höra hur 
andra tänker och resonerar och lära sig om andra religioner.. Ee det är inte alls negativt, så det 
e bra o ha en blandning. 

Lea: Aa, alltså jag känner mig faktiskt, jag känner mig berikad. För att jag upplever det som att 
det ger mig och min personlighet mycket med och vilket också gör att jag kan ge mer ut. Em, 
det har liksom, gentemot andra kulturer och andra människor känner jag att det har ökat min 
förståelse för att det finns folk från andra bakgrunder, att de faktiskt kan ha andra 
referensramar och andra värderingar. För jag själv har det gentemot den svenska värderingen 
och referensramen och familjelivet, så jag upplever det att det bara är positivt. Jag skulle känna 
mig, hade det varit annorlunda så hade jag nog nu i efterhand idag, om jag nu kan se skillnaden 
mellan, så skulle jag känna mig liksom nästan lurad på en bonus kultur.   

Den etniska kulturen gynnar inte bara ökad förståelse till andra kulturer utan är även av största 
vikt för en människas identitetsskapande. För att kunna se värdet i andra kulturer och är det en 
förutsättning att man är trygg i sin egen kultur och identitet.242 Genom sin kultur visar en person 
vem hon eller han är, det kan vara genom traditioner, kläder, språk, mat och mycket mer.243 I och 
med att mångfalden är stor kan människor fritt skapa sin egen identitet genom att ta till sig delar 
av olika kulturer.244 När man talar om mångfald och kultur handlar det inte enbart om etniska 
kulturer, utan det kan handla om ungdomsgrupper, kön, klass med mera.245 Informanterna menar 
dock att deras etniska kultur tillhörighet är vad som skapar deras identitet.  

Maja: Alltså, för mig betyder min kultur det är min identitet. Det är där, för det är där jag har 
börjat skapa mina värderingar. Min familjebakgrund och sen har jag självklart, så kan jag inte 
säga att det bara är min kulturella bakgrund som skapar min identitet, min värdering utan det 
har ju, plussat på, alltså jag har ju delat det med de svenska värderingarna. 

Daniel: Jag tror att kulturen definierar, är en del av definitionen av vem en människa är. Så, 
speciellt bland […] så är kulturen lika med, faktiskt vår identitet. Så utan kultur så har vi ingen 
identitet, faktiskt, den är central, lika central som religionen, och eftersom religionen och 
kulturen går ihop är de två centrala. 

Att leva tillsammans med sina nära och kära 

Lea: Aa alltså det kommer alltid att finnas fördomar mot stadsdelar oavsett om det är ett 
snobbområde eller om det klassas som ett invandrartätt område. Och det har nog ingen 
betydelse för hur mycket de än rustar upp ett område utan det kommer alltid att finnas ett 
område, för att jag tror att det har med kulturen att göra. För att kulturellt sätt så vi som 
kommer från, alltså min kultur, vi vill gärna umgås och vara nära folk vi känner och då vill vi 
gärna bo så nära varandra som möjligt och om många känner så då blir det ju så klart ett 
invandrartätt område. Respektive om vi jämför med en nationalitet som kanske inte vill träffa 
varandra så mycket, då bor dom inte nära varandra vilket gör att då sprids människorna. Så jag 
tror att det är naturligt, det sker naturligt. Det kommer alltid att finnas områden, just för att det 
finns kulturella bakgrunder och anledningar till att folk faktiskt bosätter sig som dom gör. Det 
finns en anledning till att det finns mycket invandrare i Södertälje, jo för att de vill vara nära 
varandra, för att det är deras sociala nätverk.  
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Inom vissa kulturer har människorna starkare relationer till varandra än i andra. Ofta är det så att 
människorna bär med sig sina gamla traditioner och livsstilar från sina hemländer till det nya 
landet där de sedan väljer att hålla ihop. Människor väljer att bo nära varandra eftersom de vill.246 
Det finns något som knyter dem till platsen och de vill därför inte lämna området, deras sociala 
nätverk finns där vilka innefattar familj, släkt, grannar och vänner.247 När man lever i ett 
främmande land och har ett utländskt ursprung finns risken att man inte känner sig hemma, detta 
är något många människor i förorter upplever. ”De säger att de inte känner sig hemma i Sverige, men i 
Skärholmen, Fittja och Rinkeby är deras hem i detta land”248  
     Att bo nära andra människor med samma eller liknande kulturella värderingar kan vara en 
”lösning” då det skapar en känsla av gemenskap och kan förknippas med det som fanns i 
hemlandet. Människorna hjälper och bryr sig om varandra vilket skapar trygghet då man vet att 
någon alltid finns där.249 Familje- och släktband hållas även starka i och med att barnen oftast 
väljer att väljer att bosätta sig i närheten av familjen när de flyttar.250  

Lea: Det är underbart, framför allt när man har bra kontakt med sin familj. Alltså för mig, det 
gör ju att jag idag har tagit förgivet att jag vill leva nära min familj och min släkt. Och skulle 
känna att det var hemskt jobbigt om vi var utspridda i andra städer och att det var större 
avstånd emellan oss. Man kommer ju närmare sin släkt och får större gemenskap om man i 
barndomen umgås.   

Att leva nära familj, släkt och andra människor med samma kulturella tillhörighet har sina 
fördelar, men tyvärr så har även myntet en baksida. Det är att segregationen som finns i området 
kan skyllas på invånarna. En tolkning är att invånarna själva skapar segregation eftersom de 
självmant väljer att bosätta sig nära sina familjer, släkt och vänner.251  
     I en enkät undersökning som gjordes av Hosseni-Kaladjahi år 1999 visade det sig att var tredje 
person som flyttar till Fittja gör det för att komma närmre familj, släkt och vänner.252 Som 
informanten Lea berättar i ovanstående citat blir det alltså väldigt självklart att många invandrare 
bor i Södertälje, eftersom de vill leva nära varandra.253. Individer kan alltså rent medvetet välja att 
bo i förortsmiljöer eller segregerade områden eftersom de har sitt sociala nätverk i området och 
det är en plats som de kan identifiera sig med.254 Det är normalt att bo kvar i föräldrahemmet 
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fram till vuxen ålder tills man gifter sig. Dock finns det undantag då många ungdomar flyttar 
hemifrån vid 18 års ålder, oftast beror det på studier i en annan stad.255 

Daniel: Eftersom X oftast brukar bo hemma tills dom gifter sig och flyttar hemifrån, så ee, det 
är naturligt att jag bor kvar hemma och då bor jag kvar i Botkyrka. Hade jag haft råd att kunna 
flytta ut hemifrån och kunna köpa en egen lägenhet då hade jag vänt mig till Stockholm 
innerstan. Men dom möjligheterna finns inte idag så att på grund av bostads brist bor jag kvar i 
Botkyrka. Inte för att jag vill, utan mer för att jag måste.   

Utifrån andra individers föreställningar om en själv bildar individen sin egen självbild; ”Vi styrs av 
våra föreställningar om andras föreställningar om oss”256 I samspel med andra människor byts värderingar 
och åsikter ut, oftast är familjen den första umgängeskretsen och det är därifrån man tillförs 
traditioner och normer som leder till att en identitet formas.257 Inom kulturer där starka sociala 
band finns är det normalt att gruppmedlemmarnas liv präglas av familjen och släkten. Att i första 
hand umgås med syskon och släkt blir naturligt och har man vänner har de troligtvis samma eller 
en likvärdig etniskt ursprung.258  

Gabriel: Alltså, jag är ju den jag är för att mina föräldrar uppfostrat mig så här. Jag vet inte, 
men alltså, alltså jag har ju alltid umgåtts med samma personer, vi har alltid hängt ihop sen vi 
var små, förutom familjen o släkten. Men va’hettere, vad ere man brukar säga, man blir som 
man umgås? 

Att växa upp i förorten och trygghet 
”Där bor bara invandrare och knarkare”259 
Förorter beskrivs ofta som hemska och farliga, människor som bor där eller som ska flytta dit får 
ofta höra kommentarer av andra; hur kan du bo där, det går väl inte? Det är kriminellt, var 
försiktig etc. 260  Denna bild av förorter är vad som förmedlats ut till samhället av bland annat 
media. Människor som bor i förorter upplever dock inte sin situation på samma sätt som media 
och samhället beskriver dem.261 Problemet är att förortsbor sällan får möjlighet till att berätta om 
sina egna upplevelser av området då media har tolkningsföreträde.262 ”Avvikande beteende handlar in 
konkurrerande definitioner av verkligheten där den grupp som har makten har tolkningsföreträde och möjlighet att 
tillämpa sina regler.”263  Medias negativa framställning kan komma att beröra invånarna i området, 
då de har blivit stämplade för att vara några de inte är. Detta är något de får känna av när de t 
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träffar människor i andra delar av samhället och får höra om föreställningarna som finns om 
dem.264 
     Invånarna i förorter lever på samma sätt som andra människor i samhället. Deras vardags 
sysslor skiljer sig inte på något utmärkande sätt. De vaknar upp på mornarna som alla andra för 
att äta frukost, lämna barnen på dagis, arbeta, hämta barnen, komma hem, äta mat och vila 
framför TV:n.265 Informanterna menar att det inte har varit värre att växa upp i förorten än att 
växa upp någon annanstans. 

Maja: Det var en miljö som var fritt, och det var en miljö som var väldigt trygg upplevde jag, 
även om jag visste om och vi fick ständigt höra att det fanns farliga dumma människor, så var 
det inget jag själv kom i kontakt med kanske varje dag. Jag såg ju dom då och då, man såg ju 
lite fullgubbar och så här men inte mer fullgubbar än vad som skulle finnas i andra förorter. 
Men och jag tror inte att mina föräldrar var mer, att det var liksom mer beskyddande än vad 
många andra föräldrar är i andra förorter eller stadsdelar. Eee… men jag skulle väl säga att det 
var helt normalt. Medveten om att det finns risker men ändå väldigt tryggt.  

Media tycks alltid vilja framhäva sådant som är negativ, på grund av det har samhället skapat 
föreställningar om att det är en risk att vistas i dessa miljöer.266 De som är bosatta inom området 
upplever inte att de behöver vara rädda för att något ska hända dem. Tvärtom så tycker de att det 
är en väldig tryggplats att leva på.267 Det är tack vare den gemenskap som finns i området, ett 
outtalat ansvar över att hjälpa varandra vid svåra situationer, skapar trygghet. Även om det finns 
kriminalitet i förorter så finns det platser som är värre, till exempel i storstäder där fler brott 
begås.268 Informanterna berättar att förorten och deras uppväxt miljö är den plats där de känner 
sig tryggast.   

Lea: Jag tror att det hära med att man säger att förorten är otrygg det bygger på fördomar. 
Dom som inte kommer från förorten tycker att den är otrygg. Jag kände mig aldrig otrygg i 
min förort. Jag har aldrig känt mig otrygg, jag har aldrig upplevt att jag var tvungen att springa 
hem, eller att det var mörkt eller att det inte var belysning. Tvärtom jag var jätte trygg för att 
det fanns människor, jag kunde bara skrika så visste jag att det fanns människor som jag kände 
som kunde komma och hjälpa mig. Jag kände mig mer otrygg när jag flyttade hemifrån, när jag 
skulle plugga och när jag bodde mitt i stan. Då kände jag mig, jag har aldrig känt mig så otrygg. 
För då var det inga människor som jag kände där helt plötsligt, och då visste jag att om jag 
skrek så skulle det inte vara någon som skulle hjälpa mig, för dom skulle inte bry sig om mig, 
för vem är jag för dom? 

Gabriel: Det är ett enkelt svar, jag är mest säker i Fittja där jag är född och uppvuxen, för jag 
känner dom fle… nästan alla där och om någon skulle göra mig något ont så skulle han eller 
hon få betala och det är så med alla som är i Botkyrka. Det är tryggaste området i världen för 
mig men det kanske det inte är för en annan person för en svensk eller en invandrare som 
kommer dit från ett annat område. Det är absolut inte mest kriminalitet i Botkyrka och absolut 
inte farligaste. Jag har för mig att Hornstull är Stockholms farligaste område och där bor ju 
mest svenskar, så att… Ne jag känner mig säker. 
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Gabriel berättar i ovanstående citat att Fittja, även om han inte bor kvar där idag, är den plats han 
är mest trygg i eftersom han är född och uppvuxen där. Att känna igen sin miljö och dess rutiner 
skapar trygghet. Invånarna vet hur människor i området fungerar, alla har sina roller, de har vant 
sig vid miljön.269 Informanterna menar Botkyrka är en bra och trygg plats att leva i och att de trivs 
väldigt bra i området. Det råder dock lite kluvna meningar när diskussionen leder till framtida 
boende i området, det vill säga när de bildar familj. Informanterna menar att det är en trivsam 
och trygg miljö, men att det finns bättre.270  

Lea: Ja, den miljön har ju i och för sig förändrats väldigt mycket idag jämfört mot när jag växte 
upp. Den är ju mycket finare nu. Men jag tror nog att i dagsläget så ser man nog på det 
annorlunda, det är ju bara lägenheter där, där jag växte upp alltså. Men det finns ju fina 
villaområden också. Och jag vet inte om jag skulle vilja bo i lägenheter när jag väl får barn. Då 
kanske jag själv skulle vilja ha en trädgård för barnen att springa i, i typ en fristående villa eller 
ett radhus. Det är väl mer var man ser sig själv i den situationen, det är inget fel att bo där. Jag 
har inga problem att jag skulle bo där heller.  

Daniel: Hela livet nej, men jag kan tänka mig att bo där i några år till men när jag får barn då 
kommer jag nog ee att ta mig ut ur Botkyrka på grund av begränsningarna som kommer att 
finnas för mina barn…[…] Skolorna, att det är mest invandrare i skolorna o det kommer att 
påverka barnen. Inte enbart negativt, men språket kommer ju absolut inte att vara ee i samma 
nivå som ee svenska barn och det är en förutsättning för att kunna lyckas i det svenska 
samhället, att kunna tala språket flytande, på ett bra sätt. Mycket bättre än det vi talar nu. För 
man lär sig inte alla ord, det finns många ord och ordförrådet byggs inte vidare på om man 
bara umgås med icke svenskar. Tyvärr, det är fakta. Men det är inte bara därför, utan jag vet 
inte, men det finns finare områden utanför Botkyrka som man kan bo på, men det finns även 
fina i Botkyrka och hittar jag ett bra ställe så stannar jag hellre här. 

Det är en ond cirkel som pågår i dessa segregerade områden. Problem finns i Botkyrka och även i 
andra kommuner, men det största problemet är att Botkyrka inte får en chans.271 Människor som 
lyckats väljer oftast att flytta därifrån, då de hävdar att förutsättningarna för en bättre framtid 
finns någon annans stans.272 In flyttar nya människor, oftast invandrare som inte har så mycket att 
stå på till en början. Så småningom lyckas även de, precis som de andra gjorde omkring 30 år 
tidigare. Och så fortsätter det, runt och runt i en ond cirkel.273 Ond cirkel kanske är fel 
benämning, för att tolka det ur ett annat perspektiv; Botkyrka delar med sig av den mångfald som 
man finner i kommunen till övriga Sverige? 
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Avslutande reflektioner  
I denna artikel har jag genom teorier och informanternas upplevelser försökt besvara 
frågeställningarna Hur upplever människor i förorter media och samhällets syn på dem? Och Vilken betydelse 
har den etniska kulturen för människors val av boende?  
     Media spelar en avgörande roll för förortens ansikte utåt då de har förmågan att välja vilken 
bild samhället ska få av förorten. Detta bidrar till att människor bygger föreställningar och har 
fördomar gentemot förorter och de som lever där. Det är normalt och hör till människors vardag 
att ha fördomar och skapa förutfattade meningar om andra människor och platser. Fördomar 
brukar normalt sett vara något som försvinner när man så småningom kommer i kontakt med det 
främmande. Tyvärr så utgör media ett hinder för att samhället ska släppa sina fördomar och 
komma i kontakt med det främmande, i detta fall förorterna. Eftersom folk tror att förorterna är 
farliga och kriminella undviker man oftast dem och vill inte heller ha något med förortsbor att 
göra.  
     Samhällets fördomar om förorter berör människorna som bor där negativt. Deras sociala 
situation påverkas när de kommer i kontakt med andra delar av samhället då de förväntas vara 
några de inte är. En del invånare i förorter känner att media och stigmatiseringen som finns av 
förorter begränsar deras möjligheter i samhället. De menar att de därför skulle kunna tänka sig 
flytta därifrån om de hittar något bättre, fastän att de trivs väldigt bra i området egentligen. Det är 
inte rättvist att människors livsvillkor ska styras på grund av vad andra människor tycker om dem. 
     Medias bild av samhället stämmer inte överens med invånarnas upplevelser om området och 
om dem själva. Informanterna menar att de trivs väldigt bra i sitt område och att de aldrig har 
behövt känna sig otrygga. Tryggheten skapas genom den gemenskap som finns bland invånarna i 
området. Av denna anledning väljer oftast människor att leva nära andra människor som liknar en 
själv eftersom man skapar sin identitet i samspel med andra. För invandrare som flyttat från sitt 
hemland kan förorten bli det nya hemlandet, då andra människor från samma eller liknande 
kulturer bor i området. Detta leder till att människor med samma etniska kultur väljer att bo nära 
varandra, automatiskt blir dessa områden invandrartäta vilket bidrar till ökad segregation.  
     Att skylla segregering på invandrare menar jag är fel. Det är normalt att invandrare vill bo nära 
varandra eftersom familj och släkt är allt man har inom vissa kulturer, och kulturen är en 
förutsättning för skapandet av den egna identiteten. Det är ju ingen som skyller på svenskar för 
att bidra till segregering då de lever nära varandra? Kort sagt, människor väljer att bo tillsammans 
med sina nära och kära eftersom det leder till trygghet och gemenskap. 
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Svenskar bor på andra platser – en studie av människors 
upplevelser av det egna miljonprogramområdet 

 

Samuel Maraoge 

Inledning 
Den socialdemokratiska bostadspolitiken fick sin definitiva utformning under 1940- och 50-talen. 
Tanken var att ge människor oavsett ekonomisk eller sociala ställning en möjlighet till en bra 
bostad. Det handlade från politiskt håll om en vision om att den nya och klasslösa människan 
skulle ges en möjlighet att bo i de nya och moderna lägenheterna. Den nya svenska 
bostadspolitiken innebar att boendet mer skulle relateras till behovet än till inkomsten.274 
Byggandet av förorterna och miljonprogramområdena stod för integration och minskade 
klassklyftor och var ett modernt planerigs paradigm som utformades som svar på industristadens 
problem.275 Men det skulle också få en symbolisk betydelse för svensk modernitet och 
framtidstro som betraktades som vapen mot det tidigare klassamhället.276   
     Det som händer senare är på flera sätt en motsats till den en gång goda tanken bakom 
projektet. Arbetarklassen som befolkar dessa förorter får tack vare bostadsbyggandet och 
förbättrad ekonomi en möjlighet att införskaffa egna lägenheter eller hus, vilket många också gör. 
Kvar i miljonprogramområdena blir främst nyanlända invandrare och de med begränsade 
ekonomiska resurser. Under samma veva försvinner hyresgästkontrollen och alla medborgare ska 
oavsett bakgrund och meriter ha rätt till en anständig bostad vilket också blir en början på 
segregationsprocessen.277 På senare år har flertalet miljonprogramområden fått sig en 
ansiktslyftning i form av ombyggnationer och skapandet av vänligare boende miljö. Detta var 
också uppenbart under mina observationer på fältet där förnyelsen av området i form av bland 
annat uppfräschade husfasader, moderna balkongräcken samt nya färgglada lekplatser var 
påtagligt. Vilket kan betraktas som ett försök att attrahera nya grupper av människor.  
     Samtidigt är det en strävan efter att ”tvätta” bort den negativa stämpeln och förbättra det 
allmänna anseende hos omgivningen. Karl-Olov Arnstberg talar i boken Miljonprogrammet om en 
stigmatisering av miljonprogramområdena, att de är så märkta av debatten att oavsett 
ombyggnader, så är det inte tillräckligt för att påverka eller förändra människors uppfattning. Han 
för också en diskussion om det möjligtvis är så att platssamhället har ersatt det tidigare 
klassamhället då det har blivit allt viktigare på vilken geografisk plats människor bosätter sig.278 
Det är tydligt att det finns en synlig boende hierarki som är relaterad till själva platsen bostaden 
befinner sig. Där kommunalägda bostäder i form av bland annat miljonprogramområden har 

                                                 
274 Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2000), s. 45. 
275 Elisabeth Lilja, Den ifrågasatta förorten: Identitet och tillhörighet i moderna förorter (Stockholm, 1999), s. 99. 
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lägst status medan lägenheter i innerstäderna allmänt betraktas som de attraktivare och därmed 
har en högre status. Boendet innefattar också ett symboliskt värd genom att det markerar social 
tillhörighet och position i samhället, samtidigt som det har blivit en allt viktigare faktor för hur 
människor betraktar och bedömer varandra.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att skildra hur några människor, utifrån deras egna erfarenheter, vill 
framställa livet i ett miljonprogramområde. Jag vill genom denna studie skapa mig en uppfattning 
om hur de betraktar uppväxten i området. Av intresse är också att få vetskap om deras syn på 
området idag och om den förändrats under uppväxten, och om så är fallet vilka de 
bakomliggande faktorerna till förändringen är. Dessutom är jag nyfiken på hur de ser på det egna 
framtida boende och om deras nuvarande bostadsområde är ett möjligt alternativ ur det 
perspektivet?  

Metod 

Kvalitativa forskningsintervjuer 
Datainsamlig genom kvalitativ metod innebär att forskaren inte endast inhämtar material utan 
också genom att interagera med sina informanter skapar det empiriska materialet, detta till 
skillnad från den kvantitativa forskningen som medför ett tydligare avstånd mellan forskare och 
informanter.279 Under studien genomfördes fyra intervjuer med lika många individer och under 
lika många tillfällen.  
     Den första intervjun utfördes med en informant som jag tidigare hade viss anknytning till. 
Personen i fråga blev viktig för mig i sökandet efter flera deltagare, då jag genom denne fick 
möjlighet att knyta kontakter och som sedan resulterade i att resterande tre intervjuer kunde bli 
verklighet. Den metod som användes vid alla intervjutillfällen var det semistrukturerade 
tillvägagångssättet som innebär att jag som forskare har en intervjuguide med ett tämligen 
specifikt tema för att skapa förutsättningar för en mer flexibel intervju process för att den 
utfrågade ska ges en möjlighet att i viss mån utforma sina svar.280  
     Valet av intervjumetod grundade sig i att det faktum att en kvalitativ studie skulle utföras, men 
det var också viktigt för att de intervjuade skulle ges möjligheten att framföra sin egen version 
utan att bli allt för strikt styrda av eventuella intervjufrågor, vilket kunde bli fallet där en annan 
intervjumetod använts. Vid intervjutillfället överlämnades ett informationsblad till dem som 
skulle intervjuas, där det tydligt framgick vad syftet med studien var, vilka rättigheter de som 
deltagare i studien hade, och på vilket sätt intervjun skulle genomföras. Även om information om 
vikten av att samtalet spelades in, för mitt framtida analytiska arbete framfördes till dem som 
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skulle intervjuas, vilket det också framgår av Eva Fägerborg i boken Etnologiskt fältarbete,281  så 
fanns det, främst bland de kvinnliga deltagarna, en viss tveksamhet inför ett deltagande i en 
bandinspelad intervju. Men trots en inledningsvis tveksam inställning kunde intervjuerna 
genomföras relativt ostört och utan några större komplikationer, vilket jag menar delvis var ett 
resultat av den ostörda intervjumiljön som valts ut som intervjuplats.  
     Alan Bryman poängterar också vikten av säkerställandet av en lugn och ostörd miljö för bästa 
möjliga intervjuresultat.282 De inblandade informanterna gavs i första hand möjligheten att själva 
välja plats för intervjuerna. Resultatet blev att två av intervjuerna genomfördes i hemmiljö. Den 
ena hemma hos mig och den andra hos den som skulle intervjuas, medan de andra två 
genomfördes i stadens universitetslokaler. Bryman talar också om vikten för den som ställer 
frågor, att under intervjun hålla sig från ledande frågor men också börja den med mjukare frågor 
där informanterna får berätta lite om sig själva,283 vilket också var något jag hade i åtanken under 
samtalen.  
     Intervjuerna varade från 35 till 45 minuter, beroende på hur mycket talföra informanterna var. 
Desto längre tid tog genomförandet av transkriptionen av materialet som ordagrant och detaljerat 
skulle skrivas ned. För att inte distanseras från det insamlade datamaterialet, valde jag att 
transkribera intervjuresultatet rätt omgående efter varje genomförd intervju. För att sedan ta 
nästa steg i processen vilket var att samla ihop materialet och fokusera och analysera det som jag 
utifrån syftet med studien ansåg vara mest relevant.  

Fältobservationer 
Förutom de fyra intervjuer så genomfördes också två stycken observationer som underlag för 
studien. Då den specifika platsen var det centrala i undersökningen så utfördes observationerna i 
ett och samma miljonprogramområde. Tillträde till fältet skulle bli oproblematiskt för mig 
eftersom området är att betrakta som offentlig miljö. Observationer som är en viktig del av ett 
fältarbetarbete kan i andra fall skapa vissa problem då det inte alltid är en självklarhet 
observatören ges tillstånd att tillträda observationsfältet.284  
     Den första ostrukturerade observationen som genomfördes den kallare delen av året, skulle bli 
fattigare än förväntat på information eftersom vädret begränsade möjligheten att vistats utomhus 
en längre tid.  
Det innebar att fokus lades på att observera utemiljön i bostadsområdet vilket i sig gav en 
tillfredsställand och välfyllt anteckningsblock. Den andra och sista fältkontakten togs vid ett ur 
vädersynpunkt bekvämare tillfälle, vilket innebar en möjlighet att komplettera de tidigare 
fältanteckningarna med en mer fokuserad observation, 285 vilket är en viktig del i arbetsprocessen 

                                                 
281 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, ”intervjuer”, Etnologiskt fältarbete, red. Eva Fägerborg (1999, Lund), s. 67.  
282 Alan Bryman, (2001) s. 306ff. 
283 Ibid. sid. 305. 
284  Alan Bryman, (2001) s. 278. 
285 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” (1999, Lund), s. 78. 



 73

när forskaren införskaffar material till en eventuell studie. Magnus Öhlander skriver också i 
Etnologiskt arbete om vikten av en detaljerad beskrivning av observationsfältet och där han påvisar 
vikten av att observatörens alla sinnen bör vara inkluderade under observationen.286 Min roll 
under kontakten med fältet var öppen men inte deltagande och trots att jag rörde mig fritt i 
området bland människorna så saknades tydliga reaktioner från omgivningen gentemot mitt 
agerande. Även om den gruppen människor jag observerade långt ifrån tillhör någon kriminell 
eller på annat sätt extrem grupp så beslutad jag mig för att inte konfrontera någon person då jag 
inte ville stöta mig med någon.  
     Bryman ger också exempel på forskare som konfronterat de som observeras och att 
reaktionen inte alltid är vad man väntar sig, och då talar han ur en negativ bemärkelse.287 Under 
observationerna använde jag mig av bland annat enklare instrument som penna och block 
samtidigt utnyttjade jag också möjligheten att dokumentera fältet genom att fotografera och 
videofilma. Främsta anledningen till användandet av de två sistnämnda metoderna, var 
möjligheten att använda materialet vid flera tillfällen under mitt arbete. Det faktum att jag under 
studiens gång hade möjligheten att återvända till materialet och ta del av det som jag 
dokumenterat och sparat innebar för mig ett viktigt hjälpmedel och ett stort stöd för det egna 
minnet i studien.288  

Grundad teori  
I kvalitativ forskning är forskaren själv instrumentet som ska genomföra observationer, 
intervjuer, beskrivningar och tolkningar. I en mer traditionell positivistisk forskning, minimeras 
istället forskarens inflytande för att ge metoden utrymme och därmed möjliggöra för forskaren att 
inhämta och bearbeta datamaterial. Gunilla Guvå och Ingrid Hylander talar om Grundad teori 
som den tredje vägen där forskaren använder sig själv som forskningsinstrument men med hjälp 
av en strukturerad metod på ett mer strikt och systematiskt sätt med hjälp av kvalitativa 
innebörder.289  
     Vid teoribildning på empirisk grund ska insamlig av data utföras fram till det att en 
tillfredsställande mättnad uppnås, det vill säga att inga nya eller relevanta data framkommer.290 
Efter slutförd datainsamlig innebar nästa steg för mig i processen att ställa vissa viktiga frågor till 
det slutgiltiga insamlade materialet. Vad säger dessa data om det som studeras? Vad är det för 
händelser som beskriv i data? Vilka sociala handlingar kan urskiljas291 Detta för att jag lättare 
skulle kunna tydliggöra det viktiga i materialet för att sedan utföra kodning och slutligen ge det en 
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tydligare betydelse utifrån mina egna tolkningar och beskrivningar. Jag har genom markeringar 
tydlig gjort det som jag ansett vara viktig i transkriptionen utifrån studiens syfte. En indikator är 
en utsaga som kan bestå av ett ord eller kanske en hel mening som ger forskaren en indikation 
eller en fingervisning om att en specifik händelse som kan vara relevant att registrera eller 
markera292 Efter kodning och etikettering av materialet innebar det att kategorier kunde skapas, 
detta genom att olika skeenden i materialet kopplats samman. Sedan var det återigen tid för att 
ställa relevanta frågor till materialet. Är dessa observationer indikatorer på samma skeenden? 
Vilka hör ihop? Vilka hör inte ihop? Genom dessa jämförelser har en indelning i under och över 
kategorier skapats som sedan kodats för att slutligen relaterats till teorier.293   

Informanter 
De informanter som har deltagit i studien är fyra till antalet, två kvinnliga respektive två manliga.  
Alla är under studiens gång bosatta i samma miljonprogramområde i en mellanstor stad belägen i 
den sydöstra delen av Sverige. Samtliga är i övre tonåren och studerar i samma stad men vid olika 
gymnasieprogram. De två tjejerna som medverkat och som jag valt att kalla Karina och Katja 
flyttade tillsammans med sina respektive föräldrar till Sverige vid en tidig ålder och har sina rötter 
i Östeuropa. Killarna som jag valt att ge namnen Isak och Mark, är däremot båda födda och 
uppvuxna i den aktuella staden och bostadsområdet för studien. Deras föräldrar har också en 
annan bakgrund än svensk som i det här fallet är Mellanöstern. Ingen av de inblandade 
informanterna har någon erfarenhet av annat boende i Sverige än det miljonprogramområde som 
de vuxit upp och lever i under studiens gång.  

Etikreflektion    
Det aktuella observationsfällt för studien är ett område som kan betraktas som offentlig miljö, 
vilket för min del innebar att jag som forskare ansåg mig ha en obegränsad möjlighet att ta del av 
det som skedde på platsen. Observationerna i miljonprogramområdet innebar för mig att jag till 
exempel inte hade anledning eller förpliktelse att konfrontera eventuella personer för tillåtelse att 
genomföra min studie. Jag slapp också dilemmat med att försöka anta en dold roll som forskare, 
vilket Alan Bryman i Samhällsvetenskapliga metoder förespråkar som strategi för att möjligen 
undanröja behovet av att få tillåtelse till ett observationsfält.294  
     Trots att jag inte någon gång under mina observationstillfällen behövde informera de individer 
på observationsplatsen som berördes av mitt arbete, så var jag förberedd och väl medveten om 
att det kunde dyka upp nyfikna och frågvisa personer som både skulle kunna ställa frågor men 
möjligtvis också ifrågasätta mina aktiviteter på platsen. Eftersom jag inte fick några reaktioner alls 
från omgivningen så betraktar jag att mitt arbete inte berörde någon människa på ett kränkande 
sätt och att jag därmed inte på något markant sätt inskränkte och gjord intrång på någons 
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integritet. Tack vare att jag inte intog en dold roll som observatör kände jag att jag tryggt och 
relativt fritt kunde röra mig i området under observationen och därmed få ut mer omfattande och 
detaljerade anteckningar. Det innebar också för mig att jag kunde ”smälta” in i sammanhanget 
och därmed minimera risken för att skapa oro eller misstänksamhet hos de människor på fältet 
som trots allt, till skillnad från deltagande informanter, ofrivilligt var delaktiga i observationen. 
Under första kontakten med de berörda informanterna som skulle intervjuas, överlämnades från 
mig till vardera en av dem ett informationsbrev. Av detta brev framkom det som nämnts tidigare, 
information om vad det bakomliggande syftet med studie var och dessutom sättet på studien 
skulle genomföras. Därutöver framgick det i informationsblad viktiga detaljer runt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.295  
     Av dessa framkom det att ett eventuellt deltagande skulle vara frivilligt och att de berörda när 
de önskade under studiens gång hade möjligheten att avbryta sin medverkan. Vidare framkom det 
att stor hänsyn skulle tas till deltagarnas konfidentialitet där bland annat de inblandades 
personuppgifter och deras boendemiljö så gått möjligt skulle anonymiseras, detta genom bland 
andra fingerade namn. Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen framhäver i Etik och praktik i 
forskarens vardag vikten av det etiska kravet där den inblandades integritet och privata rum ska 
värnas så att dennes identitet inte går att känna igen i de texter som offentliggörs.296  För att de 
inblandade skulle känna delaktighet i det som skulle ske fick de involverade möjligheten att själva 
avgöra plats för intervjun. Möjligheten att påverka ansåg jag också skulle skapa goda 
förutsättningar för skapandet av en trygghetskänsla inför intervjuerna hos de inblandade 
informanterna. Dessutom informerades de om tidsaspekten för genomförandet av intervjuerna 
samt framkom också av informationsbrevet att intervjun skulle spelas in vilket bidrog till en 
tveksamhet inför ett deltagande bland deltagarna. Det innebar för mig som forskare att 
argumentera för min sak utan att vara så framfusig att de som skulle intervjuas kände sig 
överkörda eller tvingade att medverka. Det visade sig att det inte är en självklarhet att informanter 
som deltar i studier är villiga att spelas in vilket ur ett etiskt perspektiv måste tas hänsyn till. 
Denna problematik är något som Lizette Gradén och Lars Kaijser för en diskussion om i boken 
Etnologiskt fältarbete.297 Det innebar i denna situation för mig som forskare att försöka finna en 
balans mellan å ena sidan att försöka arbeta så målmedvetet som möjligt och konsekvent å andra 
sidan ha i minnet att också ge utrymme för informanternas åsikter och vilja. Att som forskare visa 
en lyhördhet inför eventuella framförda synpunkter från informanterna, möjliggörs skapandet av 
förtroende vilket är en viktig aspekt i relationen mellan forskare och informant.  

                                                 
295 Lars Kaiser & Magnus Öhlander ”Reflektion och etik”, Etnologiskt fältarbete, red. Pripp, Oskar (Lund, 1999), s. 51.  
296 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, (1998), s. 107. 
297 Lars Kaiser & Magnus Öhlander, ”Att fotografera och videofilma”, Etnologiskt fältarbete, red. Lizette Gradén 
(Lund, 1999), s. 51.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Studiens syfte är att skildra några personers erfarenheter av att leva i ett miljonprogramområde 
och vilka följder detta har på individernas identitet och livsvillkor. Utgångspunkten har varit att 
utifrån specifika frågeställningar skapa förutsättningar för en konstruktiv analys av det insamlade 
datamaterialet. För att slutligen kunna relatera studiematerialet till flera relevanta teorier som 
Stigma, Symbolisk interaktionism, Boendesegregering och Kulturell identitet, vilka samtliga har 
en koppling till studiens intention.   

Stigma  
När vi stöter på en för oss okänd individ brukar den första åsynen av personen vara tillräcklig för 
oss att kategorisera och fastställa vissa egenskaper hos honom och tilldela denne hans sociala 
identitet.298  Att på ett så misskrediterande vis stämplas som individ eller grupp kallas stigma. 
Erving Goffman talar i sin bok Stigma om tre olika skilda typer av stigmatisering. Det första är 
kroppsliga missbildningar av skilda slag. Det andra berör mer svagheter på den personliga 
karaktären som exempelvis bristande hederlighet eller underliga böjelser. I den tredje typen talar 
Goffman om ett stambetingat stigma, som mera är kopplad till ras, nation eller religion. Rent 
definitionsmässigt menar Goffman att de som är stigmatiserade inte är fullkomlig mänskliga och 
att det utifrån dessa förutsättningar vidtas diskriminerande åtgärder av skilda slag. Vilket 
medvetet eller inte, begränsar utsatta individers livs möjligheter.299 Min studie kommer i mer eller 
mindre omfattning beröra flera typer av stigma som Goffman diskuterar.  

Boendesegregering 
I debatten om etnisk boendesegregering i de större men också mellanstora svenska städerna så är 
det framför allt två dominerande förklaringar till fenomenet som brukar diskuteras. Den ena 
förklaringen kopplar problematiken till att handla om olika klasskillnader och inkomster och den 
andra är den som pekar på människors och kanske främst invandrares egna val, alltså en 
kulturbaserad förklaring till upphovet av företeelsen. Till dessa två förklaringar vill 
Kulturgeografen Irene Molina ställa en tredje modell. Enligt teorin är förklaringen till den 
pågående segregationen mer relaterad till etnisk diskriminering än till individuella, eller kulturella 
faktorer. Utifrån denna utgångspunkt beror segregationen på andra aspekter som alltså mer 
handlar om etnisk och ras mässig segregation i form av människors och olika institutioners 
samverkan för att försvåra och begränsa etniska minoriteters möjlighet att fullt ut ta del av den 
svenska bostadsmarknaden300 Per Wirtén för också en närliggande diskussion och refererar delvis 
till Molina i sin rapport Etnisk boendesegregering. Där han samstämmer med Molina som hävdar att 
det dessutom finns historiska rötter till dagens etniska segregering och rasifiering. Molina påstår 

                                                 
298 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 2001), s. 11. 
299 Ibid. s. 14. 
300 Irene Molina, Etnisk diskriminering i boendet (Uppsala, 2005), s. 8. 
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att det redan vi sekelskiftets början fanns en politisk diskussion som gick ut på att skapa sociala 
åtskillnader i stadsplaneringen utifrån tanken att det inte ansågs lämpligt att olika sociala klasser 
blandades i en och samma boendemiljö.301 Detta synsätt menar hon övertogs av 
folkhemsreformisterna och bostadspolitikerna som förespråkade och stödde byggandet av 
grannskap utan klass och social blandning. Den svenska modellen med hyresrätt, bostadsrätt och 
eget hem kan också betraktas som ett utmärkt verktyg och hjälpmedel för att problemfritt 
förverkliga den tanken om social homogenitet. De rasifierade städerna har alltså en historisk 
bakgrund men är också ett resultat av dagens rasdiskriminering som präglar bostadsmarknaden.302  

Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismens teoretiska grundtanke vill betona det sociala samspelet mellan 
människa och omgivning och dess betydelse för individens självkänsla och självbild.303 I Mats 
Hiltes bok Avvikande beteende är det bland andra Charles H Cooleys som får utrymme för sina 
idéer om människan som en social varelse. Cooley menar att individens jag till stor del är påverkat 
av kontakten med medmänniskor.  Han använder bland annat begreppet spegeljag för att förklara 
hur människans sociala jag utvecklas i samspel med omgivningen. Enligt Cooleys idé innehåller 
denna spegling tre olika dimensioner. Den första menar han är att vi föreställer oss den bild som 
andra människor ger oss.  
     Den andra respektive tredje dimensionen skulle vara att vi människor förställer oss ett 
omdöme om den bilden och att vi slutligen erfar en känsla av antingen någon form av stolthet 
eller tvärtemot en förödmjukelse. Eftersom vi inte kan tyda människors tankar blir det 
problematiskt att veta hur andra ser på oss, trots det är vår självbild och våra handlingar styrda av 
andras omdömen och reaktioner.304 En annan tongivande figur och kreatör av den symboliska 
interaktionismen är Georg Herbert Mead som likt Cooley fascinerades av människans sociala jag 
och dess påverkan av relationen med omgivningen.  
     Meads huvudsakliga åsikt är att människor utvecklas främst i samspelet med andra människor 
och där individen inte erfar sig själv i den direkta kontakten med andra, utan upplevelserna 
förmedlas via omgivningens reaktioner eller synpunkter. Vilket skulle innebära att vårt jag skapas 
först när vi ser oss själva med andras ögon. Hiltes tolkning av Meads idé om interaktionism är att 
jaget inte är ett ting utan mera en ständigt pågående process vilket skulle innebära att det 
enhetliga jaget inte existerar. Det är människans samspel i olika situationer och med olika 
människor som möjliggör att jaget växer fram. Samspelet i olika sociala sammanhang kommer 
därmed att resultera i att individen skapar olika bilder av sig själv.305 

                                                 
301 Per Wirtén, Etnisk boendesegregering: ett reportage (Stockholm, 1998), s. 59ff. 
302 Ibid. s. 61ff. 
303 Mats Hilte, Avvikande beteende: en sociologisk introduktion (Lund, 1996), s. 115. 
304 Ibid. s. 109ff. 
305 Lars Svedberg, Gruppsykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap (2007, Danmark), s. 37. 
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Kulturell identitet 
När Hyland Eriksen i sin bok Kulturterrorismen talar om begreppen identitet och kultur så är hans 
utgångspunkt att de främst är baserade på individens individuella erfarenheter och därmed i 
första hand bör kopplas till personen och inte betraktas som ett homogent fenomen tillhörande 
en hel grupp.306 En av de vanligaste föreställningarna om kultur är relaterad till det levnadssätt 
och den världsbild som medlemmarna av en bestämd grupp har gemensamt, och som skiljer dem 
från andra grupper.  
     En grupp är i detta sammanhang baserad på föreställningen om gemensamt ursprung och 
gemensam kultur eller etnisk bakgrund.307 Denna förklaring menar Eriksen verkar också vid en 
första anblick inte helt sakna relevans. Men faller relativt enkelt samman efter att man rör om i 
den. För inom de flesta grupper eller folkslag finns det variationer i levnadssätt och världsbild; de 
rika skiljer sig från de fattiga, männen från kvinnorna, vuxna från gamla, de högutbildade från 
analfabeterna och så vidare. Dessa skillnader mellan människor inom grupper belyser 
problematiken med att dra gränser mellan kulturer och stjälper delvis tanken om existerande 
homogena kulturella gruppidentiteter och blir ett argument för att kultur inte är något fast utan 
tvärtom föränderligt.  
     Eriksen talar om grupptillhörigheten som situationsbetingad och relationell det vill säga att de 
enskildes identifikation är beroende av situationen och vem han eller hon jämför sig med.308 Det 
är alltså inte endast den egna gruppen som är av betydelse utan andra grupper är också viktiga 
som referens och måttstock för individens agerande.309  
Detta skapar en komplicerad situation för dem som anser sig leva i en kontext innehavande fler 
kulturer. Detta då inte endast offentlighet utan också den egna gruppen kan avkräva dem en 
kulturell identitet.310  

Analys 
För att skapa mig en tydligare bild av informanternas reflektioner över hur de betraktar 
uppväxten i miljonprogramområdet har jag valt att analysera det material som berör just det 
området. Det som tidigt under intervjuerna förmedlas till mig av samtliga informanter är att de 
har en positiv bild av barndomstiden. De aspekter informanterna pekar på och som ligger till 
grund för ställningstagandet är känslan av trygghet som grundar sig på att närheten till kamrater, 
familj och skola vilket innebar att ”alla kände alla”. Samtidigt som området tillfredsställde ett 
barns behov, detta genom tillgången till omfattande lekplatser och möjligheten till utövande av 
olika fritidsaktiviteter. Det innebar att de under uppväxten uppehöll sig innanför 
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miljonprogramområdets gränser vilket också skapade en intim närhet och identifikation till den 
geografiska boendemiljön.  
     Trots den relativt positiva bild som till en början förmedlas, så uppdagar det sig tidigt under 
samtalen att det bland några av informanterna finns en negativare syn på det faktum att ”alla 
känner alla” i bostadsområdet. Vilket är en attitydförändring som utifrån informanternas egen 
utsago under senare år successivt förändrats till det negativare. Det två första citaten nedan visar 
till skillnad från det tredje att det finns en viss tveksamhet och en kluven känsla över det faktum 
att miljonprogramområdet var ett bostadsområde där det fanns en till synes familjär relation 
människor emellan som följaktligen bidrog till människors möjlighet att ha en viss kontroll över 
varandra. 

Som barn var det faktiskt ganska kul, man tänkte inte på vissa saker, allt var ju lek och så, det 
var helt okej. 

Det var okej som plats jag fick ju massa kompisar. Det var inga problem med att få vänner, 
/…/ nää men det var okej. 

Det var klockrent, man växte upp med alla sina kompisar som man alltid haft sen man gick på 
dagis. Vi har fotbollsplaner vi spelade alltid fotboll på somrarna, man har nära till varandra 
man slipper åka långt, det var jättebra man hade alla nära sig familj, släktingar och 
kompisar/…/Hela livet cirkulerade runt den här platsen. Nu när man blivit äldre är man inte 
ute lika ofta. När man rör sig i området så är man oftast på väg någon annanstans. 

Trots att de två inledande kommentarer ovan inte direkt är negativa så blev det tydligt för mig 
under inledande diskussioner utifrån vad som sade men också genom informanternas 
kroppsspråk att en obestridlig skillnad i entusiasm när det gäller att beskriva upplevelsen av 
området. Exempelvis vill en av informanterna i det inledande samtalet omgående klargöra att hon 
visserligen vuxit upp i området, och att hon bor där, men att området är en plats hon helst skulle 
vilja flytta ifrån, men att föräldrarna vill bo kvar då de har bekanta i området och trivs. Det sista 
citatet menar jag har en mer självklar förtjusning och har en nästan nostalgisk känsla över sig.  
Det är märkbart att det finn en viss tvetydighet till miljonprogramområdet som främst kommer 
till uttryck under intervjuerna med de kvinnliga intervjupersonerna. Vilket är ett starkt argument 
för dem när de tar ställning mot ett eventuellt boende i området. Nedan säger två av 
informanterna följande om platsen och de boende. 
 

När jag blev lite äldre, kanske för 3 4 år sedan, man inser att man inte vill bo kvar där längre. 
Det är som jag sagt tidigare när man är liten tänker man inte på vissa saker, allt är bara lek. Men 
sen när man blir äldre då tänker man på vissa saker /…/ Typ människor i området dom ska 
typ veta allt, det är vissa saker som människor gör och så som är irriterande. 

Aaa fast ibland kan det vara lite dåligt för en del snackar väldigt mycket och så där. Det är 
massa av samma folk som bor där och om du gör något så blir det massa 
skitsnack/…/skitsnack sprider sig. 

Min analys av de kvinnliga informanternas resonemang som förmedlar en uttrycklig frustration 
över situationen, menar jag möjligtvis kan vara en reaktion som kan kopplas samman med det 
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faktum att livet i en relativt begränsat bostadsmiljö som denna, bland grupper av människor som 
anser sig ha någon form av gemensam värdegrund, kan innebära begränsade möjligheter för 
människor att bevara sin både anonymitet men också den individuella identiteten. Det jag vill 
peka på är den problematik runt antagandet kulturella identiteter samt individens 
grupptillhörighet som Hyland Eriksen talar om och där han vill påvisa att identitet och kultur 
främst är baserade på individens individuella erfarenheter och därmed i första hand bör kopplas 
till personen och inte betraktas som ett homogent fenomen tillhörande en hel grupp.311  
     Lägg där till det resonemang psykologen Lars Svedberg för kring grupptillhörighet och där 
han menar att inte endast är den egna gruppen som är av betydelse utan att andra grupper också 
är viktiga som referens och måttstock för individens agerande.312 Vilket jag i detta fall menar är 
relevant att föra fram då det kan vara en belastning för individen eftersom hon möjligtvis av 
medlemmar i den egna gruppen avkrävs en kulturellt ensidig grupptillhörighet, vilket skulle vara 
en omöjlighet utifrån resonemanget att individens kultur är individuellt betingat och inte bör ses 
som ett homogent fenomen.   
     Det framkommer också under diskussionen med informanterna att området blivit allt mera 
segregerat med åren. Det bosätter sig allt färre människor med etnisk svensk bakgrund i området, 
vilket har resulterat i att de som bor innanför miljonprogramområdets gränser till majoriteten är 
människor som har sin bakgrund i ett annat land än Sverige, medan de som bor i villaområdena 
och bostäderna runt omkring till största delen är invånare med etnisk svensk bakgrund. Under 
samtalen uppdagar det sig också att de intervjuade under barndomen haft viss kontakt med 
svenska barn från villaområdena som omgärdar miljonprogramområdet, men att den kontakten 
med åren mer eller mindre helt avtagit. På frågan om vad det är som mest har förändrats under 
deras vistelse i området så nämner alla informanter den allt synligare segregationen i området. Allt 
fler svenskarna flyttar ut ur området medan de allra flesta nyinflyttade är människor med utländsk 
bakgrund. Här nedan är några citat från intervjutillfällena med informanterna och som berör 
ämnet segregation. 
 

Det finns nästan inga svenskar kvar. Då var det lite mer svenskar än det är idag, det flyttar hit 
mer utlänningar hela tiden, det blir bara mer och mer. Det finns nästan inga svenskar kvar det 
är väll det som har förändrats. 

I början var det mer svenskar men sen kom det massa invandrare, och det har fått lite dåligt 
rykte. Svenskarna har hela tiden minskat i området. I min port är det några, men de syns inte så 
mycket. 

Nää inte alla men det är ju människor som jag känner där, människor från min egen folk 
grupp, inga svenskar efter som det bor ju inte många svenskar tycker jag alltså,. Svenskarna är i 
minoritet jag ser inte så många allts/…/ de bor på andra platser. 
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Man känner till områdena runt omkring väl, man brukar korsa dem. Vi som växte upp här 
hade till största delen invandrarbakgrund medan de som bodde runt området var svenskar. När 
vi var unga kunde det hända att ungar därifrån kom till området och spelade fotboll och att 
man någon gång var hemma hos klasskamrater som bodde där men inte så mycket mer. 

Trots att miljonprogramområdet, bostäderna och villorna geografiskt ligger väldigt nära varandra 
så bekräftar de intervjuades berättelser att det ändå finns en för ögat osynlig barriär som håller 
invånarna i de respektive områdena från varandra. Hyland Eriksen skriver i Kulturterrorismen att 
gruppindelning endast kan ske genom att det upprättas gränser. Vad som avgränsas, och var 
gränsen går är emellertid en öppen fråga313 I det har fallet är det inga synliga murar eller höga 
stängsel utan endast en några meter bred väg som är gränsen mellan människorna i 
miljonprogramområdet och invånarna i medelklassområdet på andra sidan vägen.  
     Den etniska boende segregeringen är också idag en realitet inte endast i det aktuella området, 
utan en verklighet i de flesta stora och medelstora svenska städer. Dessa osynliga barriärer skapar 
gränser mellan geografiska områden och människor vilket inte sällan leder till misstänkliggörande 
av de andra. Roger Andersson kallar dessa gränser för Vi respektive De – gränser. Dessa barriärer 
menar han hämtar näring i själva separationen av sociala rum där indelningen av rummet breder 
vägen för allt fler svenskglesa bostadsområden314 vilket också möjliggör maktfaktorer som media 
eller andra utomstående debattörer att förmedla en snedvriden och oftare negativ bild av 
miljonprogramområden och dess invånare, vilken sällan stämmer, men som desto oftare tas för 
sanning.315 Detta exemplifierar också Urban Ericsson i sin avhandling Belägrade människor –
Belägrade rum genom att bland annat påvisa hur media genom att förbinda förortsinvånarnas 
egenskaper i form av avvikande och farlig, med förortsmiljön som beskrevs som omänsklig och 
farlig.316  
     Förutom att denna problematik skapar gränser och grupperingar mellan samhällets invånare så 
bidrar det också till att misstänksamhet och fördomar mot ”de andra” ges en möjlighet att frodas. 
Informanterna nämner skolan som mötesplats under de tidiga skolåren när det diskuterar deras 
umgänge med barn från omkringliggande villaområdet. Här menar jag att möjligheten för vissa 
samhällsmedborgare att välja skola för sina barn har begränsat möjligheten för möten människor 
emellan och istället lagt en grund för en utvidgad segregering mellan olika samhällsgrupper. Hur 
många svenska föräldrar är det inte som skjutsar sina barn från den ena sidan staden till den 
andra för att placera barnen i en ”finare” skola.  
     Vilket utifrån olika perspektiv skapar homogena rum och blir ett bidrag till teorin om den 
kulturbaserade segregationen. Mats Franzen för en teoretisk diskussion i boken Den delade staden 
som berör det faktum att segregation i grund och botten handlar om makt och relationer mellan 
individer och samhällsgrupper som skapar insiders och outsiders, etablerade och utanförstående, 
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upphöjda och stigmatiserade.317 Samtidigt handlar det om att de som har möjligheter och känner 
sig upphöjda skapar grupper där gemenskapen är begränsad vilket innebär att de som står utanför 
inte tillåts vara med.318  
     Trots bristen på ”riktiga svenskar” så ser några av informanterna det positiva i att växa upp 
och bo i ett invandrardominerat område och menar att det är en viktig erfarenhet när det sedan är 
dags att komma ut i samhället och möta dessa människor med olika bakgrund. För att 
exemplifiera detta vill jag citera en av informanterna när denne säger följande om vad det innebär 
för honom att, leva i ett ”mångkulturellt” område.  

Jag tycker det är en fördel att vara där det är mångkulturellt. Det är många som inte ser det så 
men om man har vuxit upp så då ser man hur andra beter sig när man träffar andra människor 
i skolan eller på företag, då vet man att han är därifrån, det kanske är normalt att han är så. Det 
är bättre att se saker som är konstiga som liten, än när jag blir äldre och bli chockad, då har 
man mer förståelse. 

Trots informantens lättsamt ironiska uttryck så menar jag att det ur Isaks resonemang kan skönjas 
en sund förståelse för vad som krävs för att kunna förstå och samspela med sina medmänniskor. 
Alltså att den sociala interaktionen är en förutsättning för att skapa goda relationer människor 
emellan. Diskussionen som har förts med informanterna om segregeringen i området för 
följaktligen mina tankar till Iréne Molina och hennes reflektion över orsakerna till detta fenomen. 
Visserligen framkommer det inte materialet något som styrker att segregationen i detta område 
skulle ha något med att människor som inte betraktas som svenskar diskrimineras på 
bostadsmarknaden. Däremot framkommer det att flera av informanternas föräldrar genom ett 
eget ställningstagande sökt sig till området för att kunna bo nära vänner och släktingar.  
     Vilket är en bekräftelse på att det finns en grund för en teoretisk utgångspunkt att det i viss 
mån existerar en kulturbaserad förklaring till upphovet av segregering. Molinas teorier berör 
också segregation ur ett historiskt perspektiv där hon vill kopplar ihop förespråkarna till 
skapandet av grannskap utan social blandning tillsammans med den svenska modellen med 
hyresrätt, bostadsrätt och eget hem som hon menar varit utmärkta verktyg för att problemfritt 
förverkliga den tanken om social homogenitet som är realitet på många håll och är så också i det 
miljonprogramområde studien berör.  
Miljonprogramområdet erbjuder endast hyresrätter vilka hyrs av socioekonomiskt svagare, medan 
husen och lägenheterna runt området som endast består av egna hus och bostadsrätter befolkas 
ur flera hänseenden starkare samhällsmedborgare. Denna geografiska indelning av människor och 
som är synlig i studien, visar den strukturella avskildhet som skapats för att hålla olika sociala 
grupper från möjligheten att bo och leva i samma miljö, vilket slutligen har resulterat i rasifierig 
då det genererat sociala homogena boendemiljöer.319   
     Det gemensamma för de inblandade aktörerna i studien är att de tydligt förmedlar att de inte 
kan tänka sig att bo kvar i området när möjligheten ges att skapa sig ett eget boende. Bidragande 
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orsaker till att miljonprogramområdet inte finns med som alternativ till ett framtida boende för 
de inblandade, är utifrån min analys av intervjuerna relaterad till flertalet faktorer. En aspekt som 
flera informanter nämnt är att bekantskapskretsen har minskat och är näst in till obefintlig. 
Dessutom har relation till den fysiska miljön, som under barndomen varit stark, försvagats 
markant vilken är följden av att de inte uppehåller sig i området. Följden har blivit att den 
känslomässiga kopplingen till den fysiska platsen minskat och har inte längre någon avgörande 
betydelse ur ett socialt perspektiv. 
     En annan viktigt och avgörande faktor är informanternas relation och samspel med boende i 
området. Vilket kan kopplas till teorin om Symbolisk interaktionism som betonar det sociala 
samspelet mellan människa och omgivning och dess betydelse för individens självkänsla och 
självbild.320 De gemenskaper som tillhör ens vardagsliv påverkar individen allra mest. Cooley 
använder begreppet primärgrupp när han vill beskriva gemenskaper som kännetecknas av bland 
annat samarbete och ansikte mot ansikte relationer. Primärgruppen menar Cooley är samhällets 
grogrund efter som den fungerar som en sammankopplande länk mellan individ och omgivande 
samhälle och bidrar också till att skapa dess sociala natur. Det centrala i en primärgrupp är således 
vi-känslan som kan möjliggöra en stark identifikation med gruppens primära ideal och som blir 
ett kännetecken för gruppen. Det handlar alltså om att gruppmedlemmarna i så stor utsträckning 
som möjligt försöker kämpa för och förverkliga de gemensamma målen.321 Utifrån citaten och 
resonemanget kring teorin symbolisk interationism, och primärgruppens betydelse för hur 
människans sociala jag växer fram i samspel med andra kan dilemmat ligga i att informanterna har 
en svårighet att fullt ut kunna identifiera sig med gruppen vilket problematiserar relationen.  I 
boken Den amerikanska storstadens liv och förfall för Jane Jacobs också en diskussion om vikten för 
människor att ha god kontakt med omgivningen.  
     Genom kontakt och gemenskap kan en samhörighet skapas med de människor man delar 
boendemiljön, vilket i slutändan också betyder att känslan av trygghet att vistas i ett visst område 
kan förstärkas.322  Några av informanterna talar om att de känner sig relativt säkra i område.  När 
diskussionen om trygghet, under intervjuerna, fördes så var det främst tryggheten för den egna 
fysiska säkerheten som låg i fokus där exempel känslan av trygghet i området på kvällarna 
diskuterads. Utifrån min analys av deras egna berättelser tror jag mig våga påstå att det är desto 
sämre ställt med tryggheten ur det mentala perspektivet, vilket jag menar inte fullt ut existerar och 
kan vara en annan bidragande orsak till att de inte kan se platsen som sitt framtida boende.               
Magnus Mörck skriver i sin doktorsavhandlig om problematiken de individer som bor i ett sådant 
område ställs inför när det gäller att förhålla sig till omgivningens inställning.  
     Här menar Mörck att identitetsarbetet handlar om i vilken mån människan vill acceptera den 
förmedlande bilden som utifrån ges. Alternativen är att försöka hävda en helt annan bild eller 
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kanske endast försöka skjuta den ifrån sig.323 Jag menar att det finns en tydlig skiljelinje mellan de 
olika informanterna i hur de förhåller sig till omgivningens attityd till det egna bostadsområdet, 
vilket framkommer av citaten som följer nedan. Det är alltså stycken ur diskussionen som 
berörde sanningshalten i de fördomar som informanterna stöter på i sin omgivning.  

Jag tycker det, sen vet jag inte om alla andra tycker det men personligen tycker jag det. Jaa det 
dom säger tycker jag stämmer, dom har säkert varit där och sett hur det är. 

När jag säger till en invandare att jag bor i Xxxxx typ dom får samma som en svensk aha det är 
si och så det är inget bra ställe det är bara invandarfolk, det är samma sak med svenskar. Dom 
tror det är värsta gangster stället, jag bara men hallå det är inget sån där, men dom har fått en 
bild av området att dom är farliga där och så att det är mycket knark där, de tror att invandare 
gör mycket kriminella saker. Men vad jag har sett under mina 18 år har jag inte sett något sånt 
där. 

Citatet blir en bekräftelse på att informanterna Mark och Karina i sin omgivning stöter på 
människor med stigmatiserande inställning till miljonprogramområden och dess invånare. Genom 
att antyda att ett område och dess invånare skulle vara gangsters och kriminella stigmatiseras en 
hel grupp. När Goffman diskuterar den form av stigmateori som berör en hel grupp så talar han 
om ett stambetingat stigma. Genom att stigmatisera, kategoriseras människor och ges egenskaper 
som fastställer och förmedlar en individs eller en grupps sociala identitet.324 Citaten ovan visar 
samtidigt hur informanterna förhåller sig till omgivningens bedömning av dem som grupp.  
     Den kvinnliga aktören medger och accepterar till fullo den bild hon fått av omgivningen, 
medan den manliga deltagaren förnekar den helt. Arnstberg reflekterar över hur individens 
identitetsbegrepp skapas i relation till omvärlden. Följaktligen betyder det att människor med sitt 
boende vill visa sig som en lyckad individ. Det innebär att identiteten skapas utifrån den plats 
man bebor och blir ett instrument för att bygga mening, självkänsla och identitet. 325 Följande är 
ett citat taget ur diskussionen med en av informanterna angående vilka platser denne har i 
tankarna när det gäller det egna framtida boendet.  

Beror ju på alltså Xxxx är en bra plats men det skulle ändå inte kännas skönt att bo kvar där. 
Man måste prov på något nytt ställe som att bo i Xxxx (som är ett finare villaområde) för att 
känna på hur det är att bo bland svenskar hihihihi eller kanske till stan. Kanske också för att 
man inte vill vara stämplad o så där. 

Det är inte ett område som jag ser mina barn växa upp i. Jag kanske köper mig ett hus nära 
Xxxxx men man vet inte var man kommer att bo i framtiden, men jag vill bo nära mina 
föräldrar. Mina föräldrar kom till Sverige och jag har fått chansen att studera, varför ska jag 
vara kvar?  Man måste utvecklas som människa. 

Det går också att förena informanternas resonemang om sitt boende med teorin om platssamhället 
som Arnstberg menar möjligen är på väg att ersätta klassamhället som markör för vilken social 
grupptillhörighet samhällsmedborgaren bedöms tillhöra.326 Min tolkning av citatet är att de 
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intervjuade genom att förflytta sig uppåt, i den av samhället skapade boendehierarkin tror sig 
kunna påverka sin självkänsla och identitet men också omgivningens omdöme om dem. Samtidigt 
som en geografisk förflyttning möjligen också ska kunna lösgöra dem från den stämpling och 
stigmatisering som de anser sig vara utsatta för på grund av nuvarande boende.  

Slutdiskussion  
Den berörda diskussionen om synen på uppväxten i miljonprogramområdet bevisar att det finns 
en samstämmighet om att det har varit en trygg plats att växa upp i. Området har stor potential 
att tillfredsställa en ung publik i form av tillgång till lekplatser och sociala aktiviteter. Dessutom är 
närhet till skola, kompisar och bekanta en trygghetsskapande faktor.  Studien visar samtidigt att 
den positiva hållningen till bostadsområdet under den vuxna ungdomstiden förändrats till det 
negativare, vilket delvis har sin grund i minskad anknytning till bostadsmiljön och de boende.  
     Ett annat resonemang som förts berör det faktum att det bor allt för många människor med 
samma etniska bakgrund, viket framkommer har en negativ inverkan på vissa individers möjlighet 
till avskildhet från den egna gruppen och försvårar också möjligheten till skapandet av en egen 
kulturell identitet utifrån det sociala samspelet med omgivningen, då den egna gruppen kräver 
någon form av lojalitet och ensidig kulturell identitet. Resonemanget kring faktorer som är av 
betydelse för segregation så framkommer det i undersökningen att människor delvis väljer att 
bosätta sig i miljonprogramförorten för att komma närmare bekanta eller anhöriga.  
     Ett mönster som kan relateras till den kulturbaserade teorin om att människor av fri vilja 
söker sig till olika bostadsområden. Det innebär alltså att människor söker sig till vissa geografiska 
områden för möjligheten att känna någon form av samhörighet och kunna identifiera sig med det 
sociala sammanhanget. Vilket innebär att boendesegregationens orsaker delvis har en 
kulturbaserad förklaring. Med tanke på hur miljonprogramområdet och dess närmare omgivning 
beskriv i studien så går det inte heller att bortse från diskussionen som berör boendesegregation 
ur ett ideologiskt och strukturellt perspektiv.  
     Där den svenska modellen med hyresrätt bostadsrätt och eget hus har bidragit till att forma 
homogena boendemiljöer och försvårat möjligheten för olika sociala grupper att mötas i en 
gemensam boendemiljö, vilket miljonprogramområdet i studien är ett tydligt exempel på.      
Området anses inte heller attraktivt nog för att kandidera till ett framtida boende utan 
informanterna ser det som en självklarhet att flytta till attraktivare områden som centrala delarna 
av stan eller till ett eget hus. Förhoppningen är att den geografiska förflyttningen ska föra 
individen uppåt i bostadshierarkin men också resultera i en social uppgradering och blir ett bevis 
för individuell framgång.   
     En förhoppning finns också om ett av omgivningen förändrat omdöme samtidigt som en 
geografisk förflyttning handlar om möjligheten att undfly risken att stigmatiseras. Det 
framkommer också av undersökningen att den sociala interaktionen och upplevelsen av 
omgivningens omdömen påverkar de boendes självbild och skapar någon form av stolt het eller 
förödmjukelse över att kopplas samman med platsen. Det bör klarläggas att denna studie inte kan 
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betraktas som ett underlag för en generaliserande eller allmän diskussion om varken 
miljonprogramförorter eller dess invånare. Utan resultatet bör endast relateras till den specifikt 
berörda platsen och individerna som varit delaktiga i genomförandet av denna studie.  
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Gemensam slutdiskussion 
Elina Alfredsson – Tina Is – Samuel Maraoge – Alexandra Träqvist 

 
Vi har i denna antologi undersökt hur boendemiljön i förorten hjälper till att forma människan. 
Genom slutdiskussionen vill vi sammanfatta de slutsatser och besvara de frågeställningar vi 
skapat oss under studiens gång.  
     Utifrån de fyra olika infallsvinklarna som presenterats i våra individuella uppsatser har vi fått 
flera olika perspektiv på förorten. Dessa olika perspektiv har grundat sig på den gemensamma 
frågeställningen ”på vilket sätt har boendemiljön betydelse för människans livsvillkor och 
identitetsskapande”? Som finns med genomgående i alla delar av uppsatsen. Denna frågeställning 
har vi försökt besvara genom empirin vi fått fram i våra individuella uppsatser och de 
gemensamma teorierna identitet, stigma och symbolisk interaktion. 
Den centrala slutsatsen i uppsatsen är att den sociala miljön i ett bostadsområde ofta har en 
avgörande roll i skapandet av människors identitet och livsvillkor. Som Jenkins skriver skapas 
individens identitet genom att människan jämför sig med andra människor. Genom att se likheter 
och skillnader skapas en känsla av tillhörighet eller utanförskap.327 Sociala nätverk i 
bostadsområdet har ofta en betydande roll för skapandet av samhörighet då de genererar något 
att identifiera sig med. Samtidigt skapar den sociala kontrollen dessa sociala nätverk ofta bidrar till 
en trygghetskänsla.   
     Föreställningar som människor utanför bostadsområdet skapat om individerna som bor där 
inverkar också på individen. Media har till exempel en stor roll i stigmatisering av förorten och 
dess invånare. Den bild media förmedlar blir ofta en norm som förortsbor förväntas leva upp till. 
Det tolkningsföreträde media har, har vi valt att lägga åt sidan under denna studie och istället 
fokusera på hur förortsborna själva upplever förorten.  
     Genom studien har vi också sett att det materiella förhållandet inverkar på individens 
livsvillkor. Livsrummet och den fysiska miljön blir en scen för det sociala samspelet.328 Hur 
miljön är uppbyggd utgör basen för människans vardagsliv. Då förorten ofta ligger avgränsad 
mot andra områden skapar platsen en starkare tillhörighets- och samhörighetskänsla då individen 
känner igen människorna som bor där. Förortens avgränsning inverkar på så sätt på människans 
livsvillkor genom ökad känsla av trygghet och tillhörighet. 
     Avslutningsvis vill vi genom denna antologi visa förorten ur förortsbornas egna synvinklar. 
Informanternas berättelser och de olika perspektiv vi individuellt har haft på studien har gett oss 
en bättre förståelse för hur det är att leva i förorten. Vi vill genom denna antologi ge ett 
inifrånperspektiv istället för det utifrånperspektiv media ger oss. Dock vill vi påpeka att studien 
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inte visar en verklighet som kan relateras till alla förorter och människor som bor där. Det vi 
undersökt är hur våra informanter upplever förorten vilket innebär att studien inte kan 
generaliseras.  
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