
Sociologi
D-uppsats
Vt-06

Ungdomar i Skärholmen och områdets 

territoriella stigma - en kvalitativ 

intervjuundersökning.

Rivas Faure, Inta

Framlagd: 2006-06-08
Handledare: Hassan Hosseini - Kaladjahi 



Sammanfattning

Denna uppsats handlar om ungdomar boendes i de centrala delarna av stadsdelen Skärholmen 
i relation till områdets territoriella stigma. Undersökningen är av kvalitativ karaktär baserad 
på djupintervjuer gjorda med sju stycken ungdomar, fyra unga män och tre unga kvinnor, 
angående den upplevda stigmatiseringen av området. Gemensamt för dessa ungdomar var att 
alla ville flytta från området och att alla talade om segregering i bemärkelsen avsaknaden av 
etniska svenskar som en stigmatiseringsaspekt av området. Eftersom den svenska allmänheten 
ofta utmålar ”invandrartäta områden” som något problematiskt i sig, innebär den höga 
andelen invandrare i Skärholmen att området stigmatiseras. Dessutom framkom det tydligt i 
denna undersökning att de unga männen blivit mer påverkade av effekterna av områdets 
stigma jämfört med de unga kvinnorna i denna undersökning. Klart står att mer kunskap och 
en utvidgad diskussion kring territoriellt stigma och dess inverkan på ungdomars 
vardagsvillkor behövs. 

Nyckelord: ungdomar, territoriellt stigma, Skärholmen. 

Abstract

This paper is about young people living in the central parts of the Stockholm town district 
Skärholmen, in relation to the territorial stigma of this residential area. The study is a 
qualitative one, containing in-depth interviews with seven local youths concerning the way 
they perceive the areas stigmatisation. These youths all shared a common will to move to a 
different residential area, and they all spoke about segregation in the sense of the lack of 
ethnic Swedes in the area, as an aspect of the territorial stigma. As the Swedish public often 
refers to residential areas with a high-level of immigrant population as something 
problematic, the high-level of immigrants in Skärholmen is a contributing factor of the 
territorial stigma.  Furthermore, it clearly appeared in this study that the young men had been 
more exposed to the effects of territorial stigma compared to the young women. Clearly, more 
extended knowledge and more profound discussions about territorial stigma and its effect on 
youth’s living conditions, is needed.
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1 Inledning

Denna uppsats handlar om ungdomar i stadsdelen Skärholmen och om hur de uppfattar sitt 

bostadsområde i relation till områdets territoriella stigma. Med områdets territoriella stigma 

åsyftas dess misskreditering i sociala sammanhang, dess lägre status och ”rykte”. Meningen

med uppsatsen har varit att se till hur diskriminerande och stigmatiserande faktorer som 

kopplas samman med Skärholmen och dess invånare påverkar ungdomar boendes där. För att 

få svar på dessa sociostrukturella1 frågor ämnar jag att göra en kvalitativ undersökning 

baserad på djupintervjuer med ungdomar och unga vuxna som bor och är uppvuxna i centrala 

Skärholmen eftersom de kan tillföra mycket i frågan om miljöskildringar och beskrivningar 

av livet i av stadens ”periferi”. Med ett sociologiskt perspektiv är det vidare möjligt att 

analysera olika problemställningar och dess konsekvenser relaterade till unga vuxnas villkor i 

stigmatiserade bostadsområden.

I miljonprogrammets anda domineras centrala Skärholmen av hyresrätter, vilket också 

bidragit till en koncentration av låginkomsttagare. Den etniska mångfalden i området är stor, 

med det vill sägas att många av invånarna har utländsk bakgrund eller är invandrare. Området 

har under de senaste åren även drabbats av våldsbrott som fått stor medial uppmärksamhet.

Nämnda omständigheter ses i denna uppsats som bidragande faktorer till områdets territoriella 

stigma och till att dess invånare uppfattas som utomstående/avvikande i relation till

etablerade/normativa medborgare boendes i icke-stigmatiserade områden. Dessa faktorer är 

var och en för sig stigmatiserande faktorer men de kommer inte i någon djupare mening 

behandlas separat som problem eller studieobjekt, utan som integrerade delar av den 

stigmatiseringsprocess området genomgår. Syftet är inte att närmare undersöka vare sig 

områdets inkomstskillnader, demografiska förhållanden eller göra en medieanalys, utan dessa 

fenomen återges i denna uppsats endast kortfattat för att belysa den övergripande 

problematiken, det vill säga att dessa faktorer samspelar för att misskreditera/stigmatisera 

området och hur detta förhållande påverkar ungdomar boendes där.

                                                
1 Sociala strukturer definieras av Stigendal (1999) så här: ”I alla sociala sammanhang där det sker förstelningar 
av relationer, förutbestämningar av verksamheter och rangordningar av kompetenser, vare sig materiellt eller 
immateriellt, kan vi således tala om sociala strukturer. (s.105) 
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2 Bakgrund

Att bostäder och dess olika upplåtelseformer länge har varit en social markör för status är 

inget nytt. I dagens Stockholm har det dessutom stor betydelse som statussymbol var man har 

sin bostad och i vilket bostadsområde man bor i. Bostadsadress är avgörande som social 

markör och klassificeringsinstrument ibland relativt oberoende av bostadens upplåtelseform. 

Var man har sin plats i det urbana rummet kan ha mer betydelse än hur man tar plats i 

detsamma.

2.1 Miljonprogramsområden

Skärholmen består av områdena Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, och är en av 

Stockholms mindre välbärgade stadsdelar. Dessa bostadsområden byggdes under 

miljonprogrammen på 60- och 70-talet och har flera hyreshusområden som i Sverige blivit 

kända som betongförorter. Så här beskriver Mikael Stigendal miljonprogramsområdena i 

boken Sociala värden i olika sociala världar (1999):

”Arkitekturens stereotypa hus, enkla planlösningar och räta vinklar dikterades av kraven på högsta möjliga 

ekonomiska avkastning. Husens olika delar tillverkades industriellt i elementfabriker på löpande band och sattes 

sen samman på plats. Var husen placerades berodde på hur man bäst kunde lägga ut rälsen för byggkranarna. 

Tankarna bakom grannskapsstaden, om stadsmiljöns betydelse för framväxten av en vi-känsla verkade ingen 

samhällsplanerare längre komma ihåg.” (Stigendal, 1999: 198)

Enligt Lilja (1999) har kritiken mot miljonprogramsområden från både allmänheten såväl som 

från myndigheter skapat en negativ bild av dessa områden som de aldrig hämtat sig från. Det 

motsägelsefulla enligt henne är att många som bor i miljonprogramsområdena ser dessa som 

sin hembygd och är väl förankrade där. Att det är i ”förorten” invånarna skapar sin identitet 

och där vardagen får sin mening, samtidigt som det finns de som upplever sig vara

marginaliserade och mindre värda. Hembygden i miljonprogrammens områden är i de flestas 

föreställningsvärld en hembygd som inte borde finnas. För invånarna handlar det då om att 

kunna skapa en identitet och positiv självbild i en omgivning där många mår dåligt av 

torftigheten och områdets dåliga sociala anseende. (Lilja, 1999: 5, 9)

Sedan 1998 bedriver regeringen nationell storstadspolitik för att förbättra villkoren i fattiga 

stadsdelar. Lokala utvecklingsavtal har slutits med sju stycken storstadskommuner, däribland 
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Stockholm2. Skärholmen är en av stadsdelarna som omfattas av Stockholms kommuns lokala 

utvecklingsavtal. (http://www.regeringen.se/sb/d/5069/a/36698). Denna storstadspolitik 

uppkom på riksdagsuppdrag med bakgrund av en fördjupad boendesegregation och ökad 

arbetslöshet som framförallt drabbat invandrare och ungdomar i stigmatiserade områden. 

Sedan dess har en rad olika integrationspolitiska satsningar gjorts under senare delen av 1990-

talet fram till idag, ämnade att bryta med den sociala och etniska segregationen i 

storstadsregionerna samt att verka för jämlika levnadsvillkor oavsett ursprung eller kön. 

Förutom Skärholmen omfattas fyra andra bostadsområden i Stockholms kommun av dessa

satsningar nämligen; Rågsved, Rinkeby, Tensta och Husby. Dessa stadsdelar och tillika 

bostadsområden har definierats som så kallade utsatta områden. Utmärkande för dessa 

områden är den höga andelen invånare av utländsk härkomst, att arbetslöshetsnivån är högre 

än riksgenomsnittet, hälsan är sämre, elevers betygsprestationer är lägre och att det politiska 

deltagandet är lägre än i kommunen som helhet (Bunar, 2003: 7 - 8).

Att alltfler bostadsområden får tydliga etniska gränser som skiljer etniskt svenska områden 

från etniskt mångkulturella områden är ett välkänt fenomen inte bara i Stockholm utan i 

många andra storstadsregioner. Att bo i ett multietniskt område innebär dock ofta 

likhetstecken med att bo i ett fattigt område (Wirtén, 1998:9).

Boende i fattiga bostadsområden, särskilt områden där nationella minoriteter också är 

överrepresenterade, genomgå fenomenet territoriell- eller områdesdiskriminering. Exempel 

på territoriell diskriminering kan till exempel vara när arbetssökande från dessa områden 

uppger sina hemadresser och sedan blir diskriminerade och/eller ses som mindre attraktiva på 

arbetsmarknaden, som en följd av den misstänksamhet och fördomar om att dessa individer 

med automatik kommer att innebära problem på arbetsplatsen eller vara mindre produktiva 

arbetare. Denna territoriella stigmatisering kan dessutom vara starkt bunden till rasistiska 

fördomar då dessa lågstatusområden även är etniskt segregerade (Holloway & Mulherin, 

2004: 234).

I boken Tusen röster om Fittja (2001) återges resultaten från enkätundersökningar med 

personer boendes i Fittja, Botkyrka kommun. Liksom Skärholmen är Fittja ett område som 

klassats som ett utsatt område. Fittjaborna i denna undersökning rankade det allvarligaste 

                                                
2 De andra sex kommunerna är Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö och Södertälje.
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problemet i området som: ”det bor inte så många svenskar i Fittja”. Det vill säga att 

fittjaborna såg avsaknaden av etniska svenskar i området som ett allvarligt problem.

Tillsammans med arbetslöshet rankades dessa två faktorer som de allvarligaste problemen i 

området. (Hosseini-Kaladjahi 2001: 9) Kanhända är det så att invånarna i Fittja är medvetna 

om det territoriella stigma ett invandrartätt område innebär och att fittjaborna därför önskar att 

det bodde fler etniska svenskar i området.

Utvecklingen i Sverige kan ses i relation till det mer tillspetsade läget i samhällen runt om i 

USA, där rika blivit allt rikare medan de fattiga blivit allt fattigare, och där det tydligare går 

att urskilja stigmatiseringsprocesser beroende på etnicitet och klasstillhörighet (Davis, 1998: 

17). Den boendesegregation som beskrivs i Davis Utgrävningen av framtiden (1998) talar om 

en ”vit mur” som skiljer välbärgade och fattiga områden åt, både ekonomiskt och socialt. 

Vidare beskriver Davis hur välbärgade (vita) organiserar sig för att hålla minoriteter borta från 

sina bostadsområden. Detta i syfte att försöka förhindra att marknadsvärdet i 

bostadsområdena där de bor sjunker. Davis drar den slutsatsen att ”grannskapsgemenskap” för 

många betyder lika med homogenitet i etnicitet, klass och mark- och husvärden (Davis, 1998: 

147). Liknande tendenser går att urskilja i dagens Stockholm. Den sociala polariseringen i 

Stockholm är kännbar och allting pekar på att situationen kommer att tillspetsas ännu mer

med ökade inkomstskillnader, etnisk diskriminering och en striktare områdessegregering som 

följd.

2.2 Fattiga unga vuxna

Ungdomar har inte på samma sätt som vuxna möjligheten att välja vart de vill bo. Antingen 

bor de kvar hos föräldrarna, har begränsade ekonomiska tillgångar eller så handlar det om 

sådant som bostadsbrist på studentlägenheter eller mindre lägenheter i allmänhet. Allt som 

oftast går det att konstatera att unga vuxna befinner sig i en livsperiod som innebär 

ekonomiska tillkortakommanden. Att flytta hemifrån och starta eget hushåll, vara 

småbarnsförälder, ha låg lön, studera eller vara arbetslös innebär knappa ekonomiska resurser. 

Dessa ekonomiska problem är dessutom särskilt kännbara för arbetslösa ungdomar med 

arbetarklassbakgrund som har kortare utbildningar, mindre arbetslivserfarenhet och få 

möjligheter att få stöd från föräldrar eller familj (Hammer, 1999: 132).
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I Sverige är den höga ungdomsarbetslösheten ett stort problem för många unga. Enligt 

arbetsförmedlingens statistik för hela landet maj 2006 visar att omkring 56 000 ungdomar 

arbetslösa eller involverade i sysselsättningsprogram (http://www.ams.se/go.aspx?c=244). 

Enligt en urbansociologisk studie från USA får ungdomar som bor i fattiga bostadsområden 

långtskridande ogynnsamma konsekvenser senare i arbetslivet. Enligt forskarna är orsakerna 

till detta förhållande många, bland annat har det visat sig att den tidiga arbetslivserfarenheten 

hos dessa ungdomar är begränsad, särskilt i jämförelse med ungdomar som bor i mer 

välbärgade bostadsområden (Holloway & Mulherin, 2004: 427).

2.3 Publicitet om våldsbrott i Skärholmen

Centrala Skärholmen har haft problem kring det media kallar för ”gatuvåld” och som särskilt 

unga män varit inblandade i. Uppmärksamheten i media kring olika brott som begåtts i 

området är en starkt påverkande faktor till områdets negativa rykte eller stigmatisering. Denna 

mediala uppmärksamhet är en av de största bidragande faktorerna till Skärholmens 

försämrade rykte (Bunar, 2003: 107).

Den symboliska identifieringen med stigmatiserade områden tilldelar olika negativa attribut 

formade av media och olika aktörer i och utanför området och förmedlar en reducerad bild 

eller stereotyp av en komplex social helhet. Invandrarbakgrund är ett av de mest kraftfulla 

attributen och används som förklaring till specifika ”invandrarproblem” i dessa områden 

(Bunar, 2001: 140).

3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka unga vuxna boendes i Skärholmen i relation till

bostadsområdets territoriella stigma. På vilket sätt agerar/reagerar ungdomarna inför detta 

fenomen? Kortfattat handlar det om att ta reda på hur unga människor i Skärholmen i sin 

vardag upplever stigmatiseringen av området och hur detta påverkat dem.

Det har gjorts många studier och undersökningar på temat segregerade/utsatta 

bostadsområden, särskilt i statistiska termer. Även sociala problem som drabbar ungdomar i 

dessa områden har kartlagts (ungdomsarbetslöshet, kriminalitet, studieresultat, osv.). Jag 
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ämnar dock inte att enskilt fördjupa i några enskilda sociala problem som endast vissa 

ungdomar drabbats av, utan jag ämnar se till hur ungdomar i allmänhet som är uppväxta i ett 

stigmatiserat område har det. På detta sätt hoppas jag fördjupa, eller i alla fall närma mig 

ungdomars mer allmänna villkor i ett stigmatiserat område.  

Mina frågeställningar utifrån uppsatsens syfte kan kort sammanfattas som följande:

- Hur upplever ungdomarna Skärholmens territoriella stigma?

- På vilket sätt konkretiseras stigmatiseringen för ungdomarna?

- Hur påverkas ungdomarna av att bo i ett stigmatiserat område?

Genom att undersöka dessa frågeställningar hoppas jag kunna bidra till en djupare och mer 

nyanserad kunskap om både positiva och negativa sidor av en uppväxt i en stigmatiserad 

stadsdel som Skärholmen, genom att se hur denna erfarenhet konkretiseras och uppenbarar sig 

för ungdomarna själva. Samt bidra till en ökad kunskap kring stigmatiseringsprocesser och 

dess konsekvenser.

4 Teori

Min teoretiska utgångspunkt grundar sig bland annat på teorier om utanförskap och svaga 

grupper i motsats till etablerade och starka grupper, samt maktförhållandet mellan dessa. Jag 

tar även upp teori om fenomenet stigma3 där jag utgår från stigmateorier utifrån både individ-

och gruppnivå. Därefter görs en kort genomgång av teori om stigmatiseringsprocesser och 

territoriellt stigma. Dessutom har jag använt mig av teorier angående ungdomar, etnicitet och 

intersektionalitet eftersom en stor andel ungdomar i Skärholmen har utländsk bakgrund och

eftersom skillnader baserat på kön i interaktion med kategorierna klass och etnicitet framkom 

i undersökningen.

                                                
3

I Sociologiskt lexikon (2001) definieras stigma och stigmatisering så här: ”att tillskriva en individ eller grupp 

en rad negativa egenskaper mot bakgrunden av ett bestämt kännetäcke, ett stigma. Stigmatisering kan bland 

annat förekomma beträffande kroppsliga skavanker, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller social position 

(Brante, Andersen & Korsnes (red): 2001: 313).



8

4.1 Stigma

Goffman har i sin bok ”Stigma. Den avvikandes roll och identitet” (2001) tagit sig an

fenomenet stigma. Han definierar stigmatiserade individer som de som avviker på ett icke-

önskvärt sätt från de sociala förväntningarna i omgivningen. Utifrån denna förutsättning 

skapas en stigmateori för att förklara de stigmatiserades underlägsenhet och övertyga om den 

fara han eller hon representerar. Omgivningen ”rationaliserar” fram en motvilja gentemot den 

stigmatiserade som baseras på sociala skillnader, till exempel klasskillnader, fysiska 

skillnader, kulturella skillnader, etc. Den stigmatiserade utsätts även för diskriminerande 

åtgärder som i hög grad bidrar till att reducera den stigmatiserades livsmöjligheter (Goffman, 

2001: 13-14).

Begreppet stigma används som ett socialt attribut som är djupt misskrediterande, som 

kategoriserar och stämplar (i negativ bemärkelse) individer, grupper eller enheter. Det är de 

etablerades stigmatisering av de avvikande, som ofta leder till den senares utveckling mot en 

avvikandes identitet. Vilket innebär att den avvikande antar stigmatiseringen från 

omgivningen och gör den till en del av den egna identiteten. Det finns ett samband, eller 

rättare sagt, en interaktion mellan den avvikande/stigmatiserade och omgivningen (Goffman, 

2001: 12-13).

Enligt Goffman är det nödvändigt att vid studiet av stigmafenomen komma över så mycket 

information om de stigmatiserade individerna som möjligt. Det är de säregna egenskaperna 

som karaktäriserar och utmärker en stigmatiserad grupp eller individ som är intressant att se 

till. Dessa säregna egenskaper kallar Goffman för social information och dessa förmedlas 

genom symboler eller liknande. De kan i vissa fall enkelt visualiseras genom särskilda

attribut, det Goffman kallar för ”stigmasymboler” och kan exempelvis vara ärr, trasiga kläder 

eller ett umgänge som drar uppmärksamhet till en individ eller grupp och identifiera eller 

klassificera denne som mindervärdig. Den sociala informationen en individ förmedlar kan 

också vara relaterad till särskilda krav på ett visst uppförande, sätt eller stil. Det kan 

exempelvis vara hur den stigmatiserade talar eller klär sig (Goffman, 2001: 51-52).

Norbert Elias menar att moraliska värderingar av grupper är centralt i maktförhållanden

mellan dem. Tillskrivningen av moraliska värden hos en viss grupp är en viktig mekanism för 

att vidmakthålla både den etablerade gruppens överlägsenhet och den underordnade gruppens 
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underlägsenhet. Etablerade grupper, det vill säga grupper med mer makt än andra, uppfattar 

sig själva som bättre. De underlägsna grupperna, eller nykomlingar (outsiders), brukar efter 

en tid resignera och acceptera att de tillhör en mindre aktad eller respekterad grupp (Elias, 

1999: xxxviii).

Enligt Goffman kan gruppdynamiska effekter ofta urskiljas inom den egna stigmatiserade 

gruppen. Exempelvis viljan att förhålla sig endast till den egna gruppen för att bli ansedd som 

lojal och autentisk, och inte tvärtom uppfattas som olojal, feg eller dum. Denna 

gruppdynamiska effekt innebär enligt Goffman en illustration av ett klassiskt sociologiskt 

tema, nämligen att de egenskaper eller attribut en individ tilldelar sig själv och som andra 

tilldelar denne, till stor del är ett utflöde av dennes grupptillhörighet (Goffman, 2001: 118).

Stigmaprocesser kan inte till fullo förstås utan att närmare titta på individens bild av den egna 

gruppens ställning i förhållande till andra och därmed sin position som medlem i gruppen. 

Starkt dominerande grupper, eller väletablerade, tillskriver sig själva och sin omgivning 

överlägsna attribut och karaktärsdrag. Överlägsenhet i makt likställs med mänsklig förtjänst 

som given från ovan, liksom underordningen av andra gruppers underlägsenhet. Att de 

etablerade grupperna sluter leden har att göra med att säkra makttillgångarna. Då

outsidergrupper upplevs vara avvikande hotar kontakt med dessa att den egna statusen inom 

den etablerade gruppen sänks och att individen inte längre ses som delaktig av det högre 

människovärdet som de etablerade tillskriver sig själva. Typiska underlägsna drag som 

tillskrivs outsiders är till exempel: opålitlighet, odisciplinerade och amoraliska. De 

underlägsna egenskaperna som utmärker outsiders och som tillskrivs av de maktstarkare 

etablerade får sin följd i förödmjukelse, uteslutning och förtryck. Dessutom finns den ständiga 

utsattheten för de överlägsnas beslut och order samt undergivenhetsattityder från de 

underlägsna gentemot de etablerade (Elias, 1999: xxxv - xxxvii).

4.2 Territoriell stigma

De nordamerikanska forskarna Holloway och Mulherin menar att ekonomiskt och socialt 

missgynnade bostadsområden i allt större utsträckning bebos av minoriteter och koncentreras i 

det urbana rummet. Boende i dessa bostadsområden, särskilt de där nationella minoriteter är 

överrepresenterade, erfar ofta fenomenet territoriell- eller områdesdiskriminering. Exempel 

på territoriell diskriminering kan till exempel vara när arbetssökande från dessa områden 

uppger sina hemadresser och sedan blir diskriminerade och/eller ses som mindre attraktiva på 
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arbetsmarknaden, som en följd av den misstänksamhet och fördomar om att dessa individer 

kommer att innebära problem på arbetsplatsen eller vara mindre produktiva arbetare. Denna 

territoriella stigmatisering är dessutom starkt bunden till rasistiska fördomar när dessa 

lågstatusområden även är etniskt segregerade (Holloway & Mulherin, 2004: 429, 434).

Vidare menar forskarna att en uppväxt i stigmatiserade och nedgångna områden kan få 

långtgående negativa konsekvenser. Bland annat tar de upp försämrade anställnings- och 

karriärmöjligheter. De teorier som tas upp för att förklara de faktorer som har en negativ 

inverkan på unga människor boendes i ”dåliga” bostadsområden är bl.a. den som kallas för 

”epidemiska-” eller ”smittomodellen” och som fokuserar på den direkta påverkan från andra

i närmiljön tillhörandes den egna åldersgruppen. Om en övervägande del av de boende i ett 

område inte tar plats i arbetsmarknaden eller på andra sätt inte är arbetsförmögna finns det en 

större chans för en individ att observera och bli påverkad av beteenden och attityder relaterade 

till denna situation. Bland de argument som förs om kollektivets socialiseringsegenskaper i 

missgynnade bostadsområden återfinns också de som pekar på få positiva vuxna förebilder 

med resultatrika karriärer och stabila levnadssätt. I det sociala kapitalet inbegrips att de 

sociala nätverk som utvecklas i missgynnade bostadsområden är otillräckliga eftersom färre 

individer kan erbjuda information och kontakter från fasta anställningar (Holloway & 

Mulherin, 2004: 432).

Holloway och Mulherin (2004) menar också att det ofta uppstår en särpräglad kultur utifrån

stigmatiseringsproblematiken som syftar på en ojämlik interaktion mellan områdets invånare 

och olika instanser eller institutioner, exempelvis hyresvärdar, socialarbetare, lärare, 

arbetsmarknadsaktörer, etc. Denna kulturella prägel skapar och upprätthåller vissa värden, 

attityder och beteenden mellan invånarna och dessa instanser. Dessa kulturella värden spelar 

även in på hur utomstående aktörer förhåller sig till områdets invånare. Det visade sig även att

unga män var känsligare för nämnda effekter av att bo i ett stigmatiserat bostadsområde än 

unga kvinnor. Forskarna menar slutligen att forskning om just missgynnade bostadsområden 

många gånger missbedömt den territoriella stigmatiseringens betydelse för invånarna och 

därmed bidragit till stigmatiseringen (Holloway & Mulherin, 2004: 427, 433). 

Enligt Andersson (2001) utsätts bostadsområden i Sverige som genomgått eller genomgår en 

utglesning av svenskfödda hushåll för både folkliga och mediala stigmatiseringsprocesser. Att 

de drabbas av vad som i dagligt tal kallas för ”dåligt rykte”, där symboliska värden och 
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omständigheter medverkar i en stigmatiseringsprocess som också leder till segregering. 

Vidare konstateras att det finns ett tämligen uppenbart mönster angående infödda svenskars 

flytt från områden som blir allt mer multietniska. Andersson har i sin analysmodell utarbetat 

något som han identifierar vara fyra faser av flyttningar påverkade av immigrationsprocesser. 

De första av dessa två faser fokuserar på de svenskfödda hushållens agerande, som visar på 

deras aktiva del i stigmatiserings- och segregeringsprocessen. Enligt Andersson går det att 

urskilja ”trösklar” som processen tar sig igenom. I områden med 10-20 procent utlandsfödda 

personer finns det en ”risk” för att svenskars utflyttningar tar fart och att området relativt 

snabbt når en klart överrepresenterad andel utlandsfödda. Denna process sker allt tydligare 

och snabbare om invandrarna kommer från ett sydligt, eller ett tredjevärlden land och om 

bostäderna i området domineras av hyresrätter som innebär en högre omsättning av bostäder 

och relativt smidiga bostadsbyten. Den andra av dessa faser i ”utflyttningsprocessen” har att 

göra med sämre villkor i t.ex. förskolor och skolor liksom med trygghet och service, vilket 

blir avgörande för de materiella orsakerna av de svenska hushållens flykt och bidragande 

orsak till stigmatiseringen av området (Andersson, 2001: 125 - 126).

I Ahrne m.fl. (1995) konstateras att ens klasstillhörighet också att göra med var någonstans 

den sociale aktören bor och hur denne bor. Människor boendes i ett stigmatiserat 

bostadsområde kan på basis av lägre bostadsstatus och bostandard förstås ingå i en lägre 

social klass. Molina (1997) behandlar begreppet rumslig- eller områdesstigmatisering som 

den ”rumslige Andre”. Denne ”Andre” är ingen den utomstående känner till i egentlig 

mening, utan man känner till den Andre genom enskild och avgränsad information. Den 

Andre har ingen egen identitet utan den tillskrivs olika kategorier och attribut (Molina, 1997: 

210 - 211). Angående den ”rumslige Andre” skriver hon: 

”Vid sidan av institutionella segregerande mekanismer, som delvis kan förklara uppdelningen av staden i etniskt

differentierade områden, finns det mer subtila mekanismer som verkar på ett symboliskt plan. En dold, ofta 

troligen omedveten diskriminering inpräntad i människors diskurser och diverse representationer, både av 

rumslig och annan karaktär, kan spela en viktig roll i upprätthållandet och reproduktionen av 

rasifieringsprocesser i staden. Hur ett område och dess invånare kan stigmatiseras och bli ett ”problem” är 

exempel på detta.” (Molina, 1997: 218).
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4.3 Etnicitet

För att kunna reflektera kring invandrartäta områden som Skärholmen, är det nödvändigt att 

ha så kallade etnicitetsteorier i ryggen. Eftersom allmänheten refererar till invandrare som 

”nya svenskar” eller ”andra generationens invandrare”, ”svensk med utländsk bakgrund”4, 

osv., så passar teorier om etnicitet i relation till nationalism och om minoriteters ställning 

gentemot majoritetssamhället.

Att definiera och särskilja grupper inom nationsgränser är dock problematiskt. Identiteter och 

etnicitet kopplas till nationalstaten som antingen tillhörandes en majoritet eller minoritet inom 

dess gränser. Legitimerandet av nationalstaten, som många gånger upprätthålls i den 

akademiska världen, fungerar därför som ett hinder för att gå vidare och erkänna alternativa 

former av identitetstillhörighet. När identitetsskapande fortsätter bindas till stater och 

territoriella gränser kommer migrationer och globalisering ständigt skapa nya främlingar och 

andra klassens medborgare (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2003: 15-16).

I de los Reyes och Mulinari (2005) poängterar man relevansen av kategorin ”svartskalle”, en 

kategori som i växande grad fungerar som en tillhörighetsmarkör bland grupper som 

rasifierats i Sverige. Det är även intressant att dra paralleller till kategorin ”Black” eftersom 

båda kategorierna syftar till att skapa en kollektiv identitet utifrån en specifik typ av 

exkludering, där gemensamma erfarenheter av rasism mer än specifika etniska tillhörigheter 

står i fokus. Men kategorin svartskalle kan också kopplas till kategorin queer5 i och med att 

båda kategorierna belyser processer där kränkande och stigmatiserande ord omdefinieras och 

omtolkas i syfte att identifiera närvaron av en ny politisk aktör (de los Reyes & Mulinari: 

2005: 61).

I teoriskapande forskning om fattiga stadsdelar och om stigmatisering och diskriminering på 

grundval av föreställningar om rasskillnader som drabbar både människor och 

                                                
4 I den svenska samhällsforskningen benämns personer som immigrerat från ett annat land för invandrare och 
deras barn, dvs. personer födda i Sverige men vars föräldrar är födda utomlands, för andra generationens 
invandrare. Magnusson (2001) menar att det finns ett syfte med att skilja på människor efter vart de är födda och 
efter vistelsetid i landet, för att uppmärksamma skillnader som finns mellan gruppen invandrare och gruppen 
svenskar. Det har visat sig att välfärdsindikatorer som boende, arbete och hälsa skiljer sig markant åt mellan 
grupperna och i forskningssammanhang kan det därför vara berättigat att definiera dessa grupper olika 
(Magnusson, 2001:12). 

5 Uttrycket queer kommer från engelskan och som bäst användes det som slang för homosexuell och som värst 
som ett homofobiskt uttryck. Numera används det alltmer som ett samlingsuttryck för kulturellt marginaliserade 
sexuella identiteter och för teoretiska modeller om detsamma (Jagose, 1996:1).
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bostadsområden, konstateras det faktum att det globala nord – syd förhållandet även 

återspeglas i det lokala rummet (Molina, 1997).

”Den senaste forskningen om etnisk boendesegregering har systematiskt visat att det inte är alla etniska grupper, 

utan först och främst personer från vissa utomeuropeiska länder, som oftast förknippas med begreppet 

”invandrarnas boendesegregation”. Det finns med andra ord påtagliga tendenser till en rashierarkisk 

differentiering av segregationsmönster i den svenska staden.” (Molina i Magnusson, 2001:50)

Hosseini-Kaladjahi (2002) visar på att vad som ofta menas med en etnisk grupp i själva verket 

är grupper av människor som immigrerat från ett land till ett annat. Det handlar om etnisk-

nationella grupper som utgör minoriteter inom nya nationsgränser. Det är också etnisk-

nationella grupper som utgör målgruppen för integrationsstudier och inte den inhemska 

”etniska” gruppen, eftersom de utgör normen. Liksom det sällan talas om etniska grupper 

(exempelvis kurder) inom de etnisk-nationella grupperna, exempelvis iranier (Hosseini-

Kaladjahi, 2002: 121). Angående den sociala diskrimineringen i det nya landet som etnisk-

nationella grupper kan komma att uppleva, menar Hosseini-Kaladjahi beror på den grad av 

industrialisering deras ursprungsland har. Den globala ”hierarkin” återspeglas lokalt i Sverige. 

Exempelvis har den etniska gruppen invandrare från USA i Sverige en anmärkningsvärd lägre 

arbetslöshetsandel än inhemska svenskar. Medan grupper från mindre industrialiserade delar 

av världen som exempelvis Chile eller Polen, har som grupp lägre inkomster i genomsnitt än 

inhemska svenskar (Hosseini-Kaladjahi, 2002: 122, 127).

Norbert Elias (1999) menar att etniskt förtryck inte beror på de etniska skillnaderna som 

diskriminerande orsak utan snarare att en etablerad grupp med mer makttillgångar definierar 

en outsider grupp som är underlägsen i makttermer. Rasism är i grunden helt enkelt en 

speciell relation mellan etablerade och outsiders. Genom att använda termer som ”rasmässig” 

eller ”etnisk” fokuseras uppmärksamheten felaktigt på något perifert (t.ex. kulturella 

skillnader) istället för att fokusera på centrala skillnader i makttillgångar. Elias menar att det 

korrekta är att det handlar om utestängning av en maktsvag grupp från positioner med högre 

maktpotential (Elias, 1999: xli).
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4.4 Ungdomar – unga vuxna

Ungdomar är enligt Lalander och Johansson (1999) intressanta att studera för att få viktiga 

uppslag om vår tids säregna fenomen. Ungdomar är också viktiga uttolkare av vår nutid. Det 

är ungdomar som är morgondagens vuxna aktörer och hur dagens ungdomar tänker om sig 

själva, sin omvärld och framtid har stor betydelse för de framtida samhällenas karaktär

(Lalander, Johansson, 1999: 8).

Sedan 1990-talets senare år har Sverige genomgått betydande samhällsförändringar. Bland 

annat har ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt. Detta har inneburit att stora grupper ungdomar 

fått en förlängd period av ungdomsår, särskilt bland arbetarklassungdomar. Tiden mellan 

ungdomsår och vuxenliv har både blivit längre och odefinierad. Denna ”gråzon” innebär att 

ungdomstiden inte övergår i en traditionell uppfattning av vuxenliv där en avslutad utbildning 

(högstadie-, gymnasial- eller högskoleutbildning) leder till jobb och därmed en större 

möjlighet till egenbestämmande och självständig livssituation (Trondman, m.fl. 2001:35).

4.5 Intersektionalitet

En intersektionell utgångspunkt handlar om hur makt och ojämlikhet konstrueras i processer 

där individers handlingsmöjligheter ramas in av institutionella praktiker och strukturella 

villkor. Diskriminerande principer utifrån exempelvis kön, klass, sexualitet och etnicitet bör 

inte studeras i skilda maktpositioner eller strategier. Utan illustreras i dels komplexa 

intersektioner som i olika sammanhang länkar samman aktörers handlingar i strukturella 

positioner, dels i de utsorteringsprocedurer som ständigt konstruerar vissa individer eller 

grupper som avvikande och underordnade (de los Reyes & Mulinari: 2005: 89).

Att uppfatta makt som endimensionell och fixerad kring en dikotomisk uppsättning relationer 

(arbete - kapital, manligt - kvinnligt, vit - svart) leder till en normativ position som gör det 

möjligt att på förhand bestämma vilken typ av relationer av överordning/underordning som 

har högst förklaringsvärde och vilka som är perifer betydelse. En sådan syn på makt tenderar 

att göra dessa motsatspar till essentiella och grundläggande kategorier utan att problematisera 

deras uppkomst varaktighet eller varierande innebörd. En ensidig förståelse av klass, kön och 

etnicitet leder till en fragmenterad kunskap som inte tar hänsyn till hur olika former av makt 

konstruerar varandra och gör oss blinda för samspelet mellan olika former av över- och 

underordning i det sociala livet. Ett intersektionellt perspektiv är därför ett viktigt analytiskt 
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redskap för att problematisera maktens komplexa konstruktion utan att fastna i ett 

kategoriseringstänkande (de los Reyes & Mulinari: 2005: 90).

5 Metod

Själva undersökningen är av kvalitativ karaktär eftersom syftet är att undersöka och analysera 

det säregna med att vara ung och bo i Skärholmen. Vilket gjorde att valet av kvalitativ metod 

blev självklar, då det är den beskrivande, förklarande och handlingsorienterade 

forskningstypen som utmärker den kvalitativa forskningsansatsen (Kjaer Jensen, 1991: 18). 

För att nå insikter om det särpräglade i en viss miljö är användningen av observationer och 

kvalitativa intervjuer att föredra (Repstad, 1999: 15). Typen av kvalitativ metod för arbetet är 

en explorativ undersökning, där jag utifrån ett socialt fenomen ämnar få grundläggande 

kunskaper kring fenomenets var, när och hur (Wallén, 1993: 46). Studien är därför baserad på 

sju öppna djupintervjuer, vilket innebar att informanterna fritt fick tala inom ramarna för 

frågeställningen och studieämnet (Wallén, 1993: 76). Fördjupningen i intervjuerna nås genom 

att intervjuare och informant möts ansikte mot ansikte för att nå en förståelse för informantens 

perspektiv och uttryckssätt. Undersökaren är därmed en aktiv lyssnare eller åhörare till vad 

som sägs. Därför är dennes roll inte endast att få svar, utan även att förstå vilka frågor som 

ska ställas under intervjuns gång.

De empiriska data i uppsatsen är hämtad från djupintervjuer med totalt sju ungdomar, fyra 

män och tre kvinnor i åldrarna 19 - 27 år. Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter och 

spelades in på band efter medgivande från respondenterna. Inför intervjuerna skissade jag upp 

en intervjuguide där jag använde mig av mellan 6 – 8 frågor (se bilaga 1) går det att beskriva

intervjuerna som semistrukturerade. Jag valde under intervjun vilka frågor som skulle tas med 

utifrån intervjuguiden och ofta använde jag mig av så kallade följdfrågor för att fördjupa och 

närmare förstå respondenternas svar.

Idealtypsmetoden har varit min metodologiska utgångspunkt. Dess kunskapsmål är att 

beskriva de aspekter som är särskilt karaktäristiska för uppsatsens undersökningsenhet och 

syftets problemställning (Kjaer Jensen, 1991: 43). Urvalet baserades därmed på s.k. ”typfall”, 

det vill säga de informanter som på bästa sätt kunde tänkas besvara frågeställningen (Kjaer 

Jensen, 1991: 42, 55). I det här fallet, unga vuxna från Skärholmen, som växt upp i området 
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och som fortfarande bor kvar. Dessutom försökte jag få en viss bredd eller spridning på 

respondenternas olika bakgrunder då jag valde att ha med både män och kvinnor med olika 

sociokulturella bakgrunder, det vill säga, både unga vuxna med föräldrar med akademisk 

bakgrund och unga med arbetarklassbakgrund, samt unga med svensk bakgrund liksom med 

utländsk bakgrund. Jag kom i kontakt med informanterna genom två personliga bekanta, som 

skulle kunna ses som mina ”gate – keepers”, som i sin tur kontaktade sina vänner och bekanta 

för att fråga om de ville bli intervjuade. En gate – keeper kan förstås som en person som ger 

tillgång till både platser och information som för dig annars vore stängda (Hammersly & 

Atkinson, 1983: 39).

Jag presenterade mig för intervjupersonerna som sociologistuderande vid Södertörns 

Högskola och informerade att ämnet för intervjuerna skulle vara ”hur det är att vara ung och 

bo i Skärholmen”. Jag påpekade också vid ett flertal tillfällen att det var deras egna 

erfarenheter som var det viktiga och att det inte fanns något som var rätt eller fel utan att de

skulle försöka tala utifrån sig själva. Jag valde medvetet att ha en rätt så bred beskrivning av 

ämnet eftersom jag inte ville låsa informanterna på förhand, eller projicera mina uppfattningar 

på respondenterna. Jag ville inte heller leda informanterna till att endast fokusera vid negativa 

attribut angående sina erfarenheter som fenomenet med stigmatisering innebär. Därför valde 

jag också öppna frågor och utgick efter principen: ”nämn något positivt respektive negativt.

Vad är bra respektive dåligt med området?”, etc. (se bilaga 1). Detta innebär också att jag 

även informerade mig om flera positiva erfarenheter och aspekter relaterat till området och i

analysdelen väljer jag att i viss mån ta upp detta. Fokus ligger dock på att analysera 

avigsidorna i enlighet med uppsatsens syfte. Jag har inte frågat ungdomarna om 

stigmatiseringsprocesser och utan snarare vad de själva kan berätta om sitt bostadsområde för 

att därefter analysera och urskilja stigmatiseringsmekanismer utifrån deras upplevelser och 

reflektioner. De frågeställningar som legat till grund för intervjuerna har varit mer generella 

och kopplade till erfarenheter och uppfattningar och har inte varit så ingående som 

frågeställningarna i syftesförklaringen. Exempelvis har jag överhuvudtaget inte haft med 

begreppet stigmatisering under intervjuerna eftersom det är ett tämligen akademiskt begrepp 

och för att inte leda intervjupersonerna i någon riktning med detta meningsladdade begrepp.

Intervjuerna tog plats både hemma hos respondenterna själva, hos mig (vid två tillfällen) och 

utomhus i området. Eftersom intervjuerna bandades in har jag varit trogen respondenternas 

egna ordval för att därmed få så rättvisande citat som möjligt. Dessutom har jag varit noga 
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med att ingen med lätthet ska kunna identifieras genom sina utsagor eftersom jag velat 

vidhålla respondenternas anonymitet som överenskommet innan intervjuerna påbörjades. 

Både efter varje intervju liksom efter att alla intervjuerna avklarats har jag sedan gått tillbaka 

till banden och lyssnat av inspelningarna ett flertal gånger, dels för att hitta enstaka belysande 

citat och dels för att kunna avgränsa och urskilja teman. Jag har inte transkriberat intervjuerna 

i sin helhet utan jag har valt ut de citat som är intressanta utifrån forskningsfrågan för att

citera direkt i uppsatstexten. Datakvalitén är i min bedömning god eftersom jag hade långa 

intervjuer som gav mycket givande och användbar information och som möjliggjorde 

besvarandet av forskningsfrågorna i denna uppsats.

6 Empiri och analys

Empirin i denna uppsats grundar sig på djupintervjuer med sju ungdomar/unga vuxna i 

åldrarna 19 - 27 år, tre kvinnor och fyra män. Några av dem var födda i området och andra 

hade flyttat in när de var barn, alla sa sig dock vara uppvuxna i området. Ungdomarna har gett 

många svar på hur det är att bo i Skärholmen, hur de kan komma att identifierar sig med 

området och hur de har blivit att påverkade av sin uppväxtmiljö. De har lyckats belysa 

negativa aspekter liksom positiva. Men framför allt har de gett en större förståelse för hur 

territoriellt- eller områdesstigma kan komma att prägla unga människors liv.  

En hel del som sades under intervjuerna var intressant och utsagorna gav flera målande 

beskrivningar om ämnet. Dessutom blev det talande resultat eftersom respondenter tog upp ett 

par gemensamma punkter och berättade om liknande omständigheter inom samma ämnen. 

Självfallet uttryckte sig ungdomarna på olika sätt men vid flera tillfället dock

anmärkningsvärt samstämmigt. Flera informanter använde sig av samma uttryck och begrepp 

samt gav liknande exemplifieringar. Begreppet segregation togs exempelvis upp av alla 

respondenter i relation till områdets underrepresentation av etniska svenskar och att de därför 

upplevde sig vara segregerade från det ”svenska samhället”. Segregation i denna bemärkelse 

kom upp i varje intervju, därför ägnas ett helt kapitel detta ämne som jag kallat För många 

blattar – för få svennar. I den återges hur informanterna märkt av de mänskliga 

fluktuationerna i området, där personer med invandrarbakgrund flyttar in i området samtidigt 

som svenskar flyttar ut. För övrigt fick jag inga svårigheter att urskilja ytterligare fyra teman 
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som varigt genomgående under alla intervjuer. Därmed delade jag in ämnena efter fem kapitel 

som heter enligt följande: 

Områdets låga status

För många blattar – för få svennar

Misstänksamhet från ”de där uppe”

Hopp om en bättre framtid

Kämparanda vs passivitet

Det första kapitlet kallar jag för; Områdets låga status där områdets territoriella stigma 

generellt tas upp utifrån ungdomarnas berättelser angående områdets dåliga status eller rykte., 

Områdets negativa sidor, den sociala misskrediteringen och liknande. Det andra kapitlet kallar 

jag; För många blattar – för få svennar där jag tar upp något som återkom i alla berättelser 

och som har att göra med en aspekt av områdets stigma i ungdomarnas mening, nämligen 

uppfattningen om att det bor för få etniska svenskar i området. Något som ungdomarna själva 

relaterade till ett segregationsproblem men som här tas med som en del av den 

stigmatiseringsprocess området genomgår. Det tredje kapitlet; Misstänksamhet från ”de där 

uppe” handlar om olika diskriminerande upplevelser som framför allt de unga männen 

upplevt både i området och utanför men i relation till deras sociala bakgrund. Det fjärde 

kapitlet; Hopp om en bättre framtid handlar om ungdomarnas starka tro på förändring och 

förhoppningar om bättre möjligheter, framför allt i ekonomiska termer. Alla respondenter sa 

sig vilja att flytta från Skärholmen till ett mer statusfyllt bostadsområde. Det femte och sista 

kapitlet; Kämparanda vs passivitet handlar om vilka erfarenheter de fått av sin uppväxttid i 

området, vad de lärt sig och vad de förlorat. Men främst handlar det om två helt olika

inställningar till sitt stigma. Vissa, framför allt de unga kvinnorna, kämpade extra hårt för att 

”lyckas i livet” och tvätta bort den dåliga stämpeln om att ”komma från Skärholmen”. Medan 

några av de unga männen intog ett mer passivt förhållningssätt och tvekade inför beslut som 

att studera på högskolenivå eller aspirera till ett mer välbetalt jobb. De tre första kapitlen 

hänger ihop och har att göra med hur ungdomarna upplever Skärholmens territoriella stigma, 

dvs. den stigmatiseringsprocess som området genomgår och på vilka sätt detta konkretiseras 

för dem. De två sista kapitlen hänger också ihop och har att göra med ungdomarnas attityder, 

framtidsförhoppningar och lärdomar och hur de påverkats av ett boende i ett stigmatiserat 

område.
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6.1 Områdets låga status

För en mjukstart inledde jag de flesta intervjuerna med att be informanterna att i allmänna 

ordalag beskriva hur det är att vara uppvuxen och bo i Skärholmen. Att berätta om det som är

bra och vad som är dåligt med området. Angående boendet och sitt bostadsområde var 

ungdomarna många gånger slående överens om att det inte var särskilt fint, i den bemärkelsen 

att standarden inte var den bästa och framförallt att statusen var låg. Att områdets status var 

låg exemplifierades flera gånger med att området inte hade bra ”stämpel” eller ”rykte” hos 

utomstående (dvs. personer som inte bor i området). Detta blev särskilt tydligt vid frågan 

”Hur tror du personer som inte bor i området uppfattar Skärholmen?” eftersom alla

respondenter talade om att de uppfattade att utomstående hade negativa associationer till 

området. Ungdomarna visade också på en medvetenhet kring andra bostadsområdes bättre 

standard och högre sociala anseende. Dessutom refererade flera av ungdomarna till 

Skärholmen som en förort till Stockholm fast det är en stadsdel.

Alla respondenter sa sig vilja flytta från Skärholmen till ett ”bättre” och ”finare” område. 

Ungdomarna kopplade möjligheten att flytta med att de skulle få en starkare ekonomisk 

ställning än i nuläget. Flera respondenter sa också att de ville flytta innan de fick barn, både 

på grund av områdets dåliga status men också på grund av sociala problem i området. Trots 

betoningen på områdets negativa sidor sa flera av ungdomarna samtidigt att de trivdes i

området i dagsläget, dock inte tillräckligt för att vilja bo kvar.

En av de unga kvinnorna som intervjuades, ”Fatima”, berättade att hennes pojkvän som bodde 

i en mer central del av Stockholm tyckte om att komma hälsa på henne ute i ”förorten” och 

refererade samtidigt till områdets dåliga status:

”… men han tyckte det var skönt att komma ut hit, just för att det var mycket mer avslappnat här. Men det är väl 

som att komma ut till vilken lugn förort som helst egentligen. /…/ Men samtidigt är det ju många som tycker att 

det är just förort här och det är ju inte en så fin förort heller. Det är ju inte Danderyd direkt [skratt]. Och det är 

väl det folk tycker. Att ja det är väl fint här, men det är inte fint, fint, fint.”

Dessutom talade flera respondenter om sociala problem i området. Bland annat belystes det 

faktum att Skärholmen bebos av låg- och medelinkomsttagare och att det finns problem med 

brott och social marginalisering. Områdets sociala problem, som en negativ sida av området, 

beskrevs så här av ”Jasmine”:

”Det har ju varit lite farligt här ett tag. Över en viss period har det ju härjat lite galna människor här runt 

omkring. Och det har varit lite oroligt, våldtäktsmän och så. Så det har varit lite av en brottsplats. Eller… det har 
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ju inte varit fritt från brott. En sak som jag har klagat på också, är att det har varit ganska mörkt. Varje sånt här 

område borde ju ha bra belysning. Nu har man ju fått det, med det borde vara överallt. Det är ändå lite grann av 

ett… lite ghetto.”

En ung man, ”Antonio”, reflekterade angående områdets dåliga status som enligt honom blev 

mer kännbart i jämförelse med andra stadsdelar i Stockholm:

”Det är ok. Det finns inga direkta fördelar. Men det är inte så dåligt heller. När man var yngre brydde man sig 

inte. Jaha, jag bor här och det är väl inget mer med det. Men nu när man blivit äldre har man ju börjat titta hur 

det är på andra ställen. Och verkligen se.. såhär… Shit! Vi är verkligen under… Alltså, under standarden. Till 

exempel hyreshusen. Det verkar som om ingen bryr sig om folket. Bara folk betalar sina hyror, så är det ”fine”. 

Utöver det, görs det inte så mycket”

En annan ung man, ”Samuel”, tog upp det faktum att området domineras av hyreslägenheter 

och belyste problem med hyreshusen genom att exemplifiera med hyreshuset han bor i:

”… de här husen är dåligt underhållna. Min port har varit trasig i nästan 2 år och inte förrän nu kom det folk och 

fixade den. Jag tror inte det är såhär på andra ställen. /…/ Jag tror också att det har att göra med att det bor 

många invandrare här, de vet inte vilka rättigheter de har och så gör de inga problem…”

”Fatima” som nyligen avslutat sina gymnasiestudier i ett centralt beläget gymnasium sa sig ha 

blivit ”pikad” av skolkamrater för att hon bodde i Skärholmen:

”Mina kompisar [i skolan] brukar ibland skämta om att jag bor i ”Skärrrhhholmen” [skratt]. Men det är ju faktiskt 

rätt fint här och när de kommer och hälsar på ser de ju att det finns mycket grönområden och så.”

Det var intressant att flera av respondenterna tog upp stadsdelen Rinkeby som ett ”sämre” 

område i jämförelse med Skärholmen. Ungdomarna var medvetna om det egna områdets 

dåliga status men menade att det fanns ”värre” områden där det fanns sociala problemen i 

mycket större utsträckning än Skärholmen. Förutom Rinkeby nämndes Norra Botkyrka som 

exempel på värre bostadsområden. En ung kvinna, ”Natalia”, sa så här angående Skärholmen 

i relation till Rinkeby:

”… det är ju inte så där supervåldsamt här. Det är det inte. Jag menar, det är ju inte som Rinkeby, till exempel.”

På frågan om hur de trodde andra människor som inte bor i Skärholmen uppfattade området 

svarade en annan ung kvinna, ”Jasmine”, så här:

”Jag tror de uppfattar Skärholmen såsom jag uppfattar Rinkeby. Ett område där det är mycket brott, mycket 

slapphet, social... folk som inte arbetar utan som lever på socialen. Jag är inte rasistisk. Jag vill inte uppfattas så. 

Jag är ju själv invandrare, jag är marockan... men jag tycker att man ska bete sig på rätt sätt. Jag tycker alla ska 
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arbeta, om man kan. Och inte utnyttja systemet på fel sätt. För vem är det som lider i slutändan? Det är de som 

jobbar så hårt. De som lider mest är ju också studenter. De ligger ju längst ner i hierarkin.”

På samma fråga svarade, ”Fatima”, så här:

”Jag tror att de uppfattar Skärholmen såsom jag uppfattar Tensta - Rinkeby. Dåligt, med många invandrare, 

människor som hänger i centrum och folk som inte har några jobb. Mycket kriminalitet och sådär…”

Även fördelar med området togs upp antingen själva av respondenterna eller som en fråga 

från min sida. ”Samuel” tog själv upp fördelar med området som i hans mening var att alla 

hans vänner bodde i området, samtidigt sa han sig vilja flytta i framtiden:

”… det finns ju fördelar också. Jag har ju alla mina vänner här. Och ingen av mina kompisar har varit dåligt 

inflytande eller så, här. Ingen håller på att typ sälja droger eller andra olagliga saker för sig. Men vi har alla typ 

tänkt såhär; här vill vi inte växa upp. Eller, nej. Mer… Här vill vi inte ha vår framtid, typ så. Alla vill ju flytta, 

kanske inte nu, men sen.”

En annan ung man, ”Hussein”, sa så här angående sin ”kärlek” till området:

” … jag älskar mitt område, men jag älskar det inte högt nog för att vilja stanna. Jag tror de flesta här tänker att 

man nån gång ska flytta.”

En ung man, ”Antonio”, som sa sig trivas i området menade att han på sätt och vis bodde i ett 

”ghetto” även fast han inte gillade att kalla området för det:

”Jag har hört folk som är från stan säga att i Sverige finns det inga ghetton och i Sverige har alla det bra. Men, 

här kommer det stora men, jag har hört folk säga att de aldrig skulle åka längre ner på linjen än Mälarhöjden. 

/…/ Så jag blir arg om du säger att Skärholmen är ett ghetto för det är det inte, men jag blir också arg om du 

säger att alla har det bra, för så är det inte. Det finns fattiga i Sverige också.”

”Hussein” menade vidare att området blivit smutskastat orättfärdigt i media vilket han 

menade påverkade utomståendes syn på området i allra högsta grad:

”Det här området har blivit smutskastat. Jag kommer ihåg för några år sedan när det skrevs i media att 

Skärholmsborna levde i skräck för gäng. Så det har blivit smutskastat. För det var några killar från ”Höjden” som 

gjorde många brott. Men att vi levde i skräck, come on! Det är smutskastning, det gör att området blir ännu mer 

marginaliserat.”

Analys

Alla informanter vittnade om upplevda sociala problem i området men detta återgavs inte lika 

frekvent eller ingående som medvetenheten kring områdets dåliga status och eller territoriella 

stigma. Framförallt upplevde ungdomarna att utomstående såg på området som ett område 



22

med dåligt ”rykte”. Här analyserar jag områdets nedvärderade anseende från omgivningen 

utifrån Goffmans (2001) definition av fenomenet stigma som något avvikande på ett icke-

önskvärt sätt från den sociala omgivningen. Trots att ungdomarna i den här undersökningen 

understryker betydelsen av utomståendes nedvärderande uppfattningar av området så utgör 

det också som en del av den egna uppfattningen. Respondenterna berättade att de inte ansåg 

området var ”bra” eller ”fint” och de refererade till Skärholmen som en segregerad förort. 

Begreppet ”segregerad” hade en tydlig negativ laddning men inget särskilt konkret innehåll i 

ungdomarnas utsagor.  De talar om Skärholmen som en ”förort” fast det är en stadsdel och att 

det är segregerat trots att det bor många etniska svenskar där. Jag menar att det här går att 

urskilja hur ungdomarna internaliserar de ”etablerades” beskrivningar av området och gör de 

till sina egna. Här relaterar jag till Elias (1991) när denne konkluderar att outsiders efter en tid 

resignerar och accepterar att de tillhör en mindre aktad eller respekterad grupp. 

Samtidigt uppgav de flesta av respondenterna att de trivdes i området. De sa sig tycka om det 

lugnare tempot (i motsats till centrala delar av Stockholm), de många grönområdena och 

närhet till bland annat köpcentrum, tunnelbana, simhall, m.m. Att respondenterna sa sig trivas 

någorlunda bra berodde främst på att deras familjer och vänner bodde i området och för att de 

kände till omgivningen väldigt bra eftersom de var uppvuxna där. Som invånare i ett 

stigmatiserat miljonprogramsområde tar ungdomarna självfallet åt sig av det dåliga anseende 

dessa områden har trots att man trivs i sitt bostadsområde. Liksom Lilja (1999) anser jag att 

det går att konstatera att dessa områden aldrig hämtat sig från sitt skamfilade rykte och att det 

finns en motsägelse i att invånarna i dessa områden faktiskt trivs, och i synnerhet eftersom 

många av invånarna upplever sina bostadsområden som marginaliserade eller torftiga. Lilja 

(1999) menar att invånarna i dessa området trivs i sin ”hembygd” just eftersom det innebär 

hem för dem oavsett låg status, rykte eller fattigdom.

6.2 För många blattar – för få svennar

I detta kapitel tar jag upp ännu ett stigmafenomen som har att göra med ungdomarnas

upplevda polarisering mellan blattar och svennar6. Alla informanter påpekade att området 

tidigare varit mer ”svenskt” i etnisk bemärkelse och i takt med att området blivit mer 

multietniskt desto lägre blev också andelen ”svennar”. Denna uppfattning som delades av 

flera av de intervjuade ungdomarna kallar jag här ”för många blattar – för få svennar”. Detta 

                                                
6 Uttrycket ”blatte” används här som synonymt med uttrycket ”svartskalle” och inbegriper både invandrare och 
svenskar med utländsk bakgrund. Uttrycket ”svenne” inbegriper etniska svenskar.
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för att inte endast fokusera på ungdomarnas uppfattningar om ”blattetätheten” i området utan 

också om ”svenskglesheten” som uppfattades som ett negativt karaktärsdrag för området. 

”Jonas” berättade så här angående utflyttningen av etniska svenskar:

”när jag var barn kunde man läsa flera namn med son, eller kvist som efternamn men när det började flytta in 

mer personer med utländska namn så gick det rätt snabbt och i trapphuset kunde man snart bara hitta ett eller två 

svennenamn.”

En annan ung man, ”Antonio”, uttryckte följande:

”… jag tror att svenskarna känner sig obekväma när det börjar flytta in många svartskallar. Och då flyttar de om 

de kan göra det.”

”Fatima” beskrev Skärholmen bland annat så här:

”ja, det är väl så att folk tycker att det här är en förort med hög andel invandrarbefolkning, eller population, kan 

man väl säga /…/ och när jag var yngre kunde jag ändå uppfatta det här som pik. I och med att det inte är ett så 

fint område, ja eller som Danderyd då, och då kunde man ju uppfatta det som att det inte var lika bra eller fint att 

komma från Skärholmen, vilket ju är sant i och för sig.” 

Begreppet segregering togs upp av alla informanter för att beskriva Skärholmen. Ungdomarna 

kopplade begreppet segregering framför allt till den höga andelen personer med 

invandrarbakgrund i området tillika den låga andelen etniska svenskar i området. 

Ungdomarna ansåg att Skärholmen var segregerat eftersom det är ett ”osvenskt” område och 

att de var segregerade från det ”svenska samhället”. 

”Jonas” som inte har utländsk bakgrund sa så här:

”… ja, det är ju segregerat här. Det bor många invandrare här… och det ger nog området dåligt rykte. Man 

önskar ju att det inte skulle vara så… men jag tycker inte att det är så farligt.”

En annan ung kvinna, ”Jasmine”, beskrev Skärholmen i positiva ordalag angående dess 

multikulturella befolkning. Samtidigt uttryckte hon att det multikulturella inte borde innebära 

frånvaron av svenskar eller den svenska kulturen:

”ja, det bor ju också många invandrare här. Så det är mer araber, turkar och så. Så det blir mer kulturellt. Mer 

minoriteter. Och det är väldigt intressant. Samtidigt kan man ibland känna att det blir lite för mycket, då svenskar 

trycks ut mer och mer. /…/ En sak som jag inte tycker om, verkligen inte tycker om, är då svenskan försvinner 

och det blir mer ord som är ofattbara, det blir fult helt enkelt, ointellektuellt. Samtidigt är det bra att det blir mer 

blandat. Men att man bara håller sig till sin egen kultur är det dåligt, det är då det blir segregerat.”
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Angående det multikulturella sa samma kvinna, ”Jasmine”, så här:

”… det finns ju en moské nu också. Och det tycker jag är ganska bra. Alla ska kunna tillbe, according to their 

believs. Och det tycker jag att man ska uppmuntra också. Det är många ungdomar som går och ber där. Och i 

kyrkan också, de som är kristna. De har ju ungdomsteman där också. Vilket är jättebra, så att de inte står och 

hänger i centrum eller tunnelbanan.”

Analys

Flera av ungdomarna upplever en tydlig åtskillnad mellan blattar och svennar. De markerade 

också en tydlig skillnad mellan de boende i området och utomstående, liksom till andra 

bostadsområden. Denna polarisering visar på att de både upplever tydliga gränser mellan 

grupper och upprätthåller dessa. Beskrivningen av området som segregerat är också ett tecken 

på detta. Liksom då informanterna beskriver området som ”invandrartätt” eller kallar sig 

själva för ”blatte” eller ”svartskalle”. Här drar jag en parallell till de los Reyes och Mulinari 

(2005) som menar att begreppet ”svartskalle” innebär en tillhörighetsmarkör bland grupper 

som ”rasifierats” i Sverige. Liksom hur detta begrepp utifrån en kollektiv identitet fått 

representera en specifik typ av exkludering, där gemensamma erfarenheter av rasism mer än 

specifika etniska tillhörigheter blir viktigt. Liksom att kategorin svartskalle belyser processer 

där kränkande och stigmatiserande ord omdefinieras och omtolkas i syfte att identifiera 

närvaron av en ny politisk aktör. Jag menar vidare att begreppsanvändandet av både ”ghetto” 

och ”blatte/svartskalle” är ett sätt att ”avdramatisera” negativt laddade begrepp liksom det är 

en form av motstånd (om än subtilt sådant) eftersom begreppet ”tas tillbaka” från de 

etablerade som har större makt att definiera den egna och de andras omgivning. Elias (1999) 

menar att etniskt förtryck inte beror på etniska skillnaderna som diskriminerande orsak utan 

snarare på hur etablerade med större makttillgångar definierar outsiders eftersom dessa är 

underlägsna i makttermer. Samt att rasism i grunden är en speciell relation mellan etablerade 

och outsiders.

Andersson (2001) konstaterar att bostadsområden i Sverige som genomgår en utglesning av 

svenskfödda hushåll och där invandrare flyttar in drabbas av både folkliga och mediala 

stigmatiseringsprocesser som sänker områdets status och sociala anseende. Även ungdomarna 

i denna undersökning kopplar på olika sätt områdets dåliga rykte till det höga invandrarantalet 

i området. Detta ser jag här som en direkt följd av mäktigare samhällsaktörers sociala

misskreditering av invandrare och personer med utländsk bakgrund. Men eftersom 

ungdomarna i vissa fall själva ansåg detta vara något problematiskt och nedvärderande för 
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området upprätthålls misskrediteringen av dessa grupper (och även områdets status) även 

”inifrån”. 

Enligt Andersson (2001) går det också att urskilja tämligen uppenbara mönster angående 

infödda svenskars flytt från områden som blir allt mer multietniska och att denna process sker 

snabbare om invandrarna kommer från ett tredjevärlden land och om bostäderna i området 

domineras av hyresrätter. Skärholmen passar in på den här beskrivningen eftersom det bor 

mycket invandrare i området (från länder i tredjevärlden), hyreshus dominerar och många 

olika religioner, språk och kulturer finns representerade. Detta återspeglades även i 

ungdomarnas beskrivning. ”Jonas” exemplifierar detta när han berättar att ”svennenamn” i 

trapphuset blev färre och att de utländska namnen blev fler. Även i relation till detta påpekade 

flera av ungdomarna både positiva och negativa sidor med områdets mångkulturella prägel. 

Ungdomarna såg det som något positivt att det i området finns många kulturer och religioner 

fast bara så länge det ”svenska” inte trängdes bort. Detta tolkar jag som en slags 

överlevnadsinstinkt eftersom ungdomarna är medvetna (om än kanske på ett undermedvetet 

plan) om att en ”svenskgleshet” skulle medföra ytterligare stigmatisering av området och av 

dem själva. 

”Ett område som i vardagliga och symboliska termer avgränsas till ”invandrartätt område” har kommit att stå 

som paradigm för det segregerade Sverige, för den misslyckade integrationspolitiken och välfärdssystemets 

tillkortakommanden, men också för ett överhängande hot mot det ”övriga” samhället där rapporter om 

kriminalitet, våld, gäng och narkotika antyds härstamma från dessa områden.” (Bunar, 2001: 153)

6.3 Misstänksamhet från ”de där uppe”

Det här kapitlet har att göra med olika diskriminerande erfarenheter ungdomarna varit med 

om i sitt bostadsområde eller i relation till sitt bostadsområde. ”De där uppe” refererar till 

olika myndighetspersoner såsom arbetsgivare, kommunala institutioner och polisen bland 

andra. Framför allt de unga männen talade om direkt kränkande situationer de upplevt. Tre av 

de fyra unga männen sa sig ha blivit nedvärderade, ifrågasatta och diskriminerade som en 

direkt följd av att vara ung och boendes i centrala Skärholmen.

En ung man, ”Hussein”, berättade att när han och en kamrat en natt var ute för att handla 

cigaretter i en nattöppen bensinstation i området, plötsligt blev stoppad av polis som 
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misstänkte dem för att ha stulit mopeder. Trots att han och kamraten bedyrade sin oskuld fick 

de tillbringa natten och halva nästa dag i häkte. Dagen därpå försökte polisen få ett 

erkännande genom att påstå att den andre kamraten erkänt. ”Hussein” hade då svarat att det 

var en omöjlighet eftersom de ju var oskyldiga. Slutligen blev de släppta under eftermiddagen 

utan ens så mycket som en ursäkt från myndighetens sida.

”Det dyker upp en kvinna med hund. Som vi fattar är en polis. Och hon bussar hunden på oss! Så vi börjar 

springa. Sen säger hon ”Polis – stanna”. Så då är det klart att vi stannar. Sen dyker det upp två polisbilar och de 

ber oss att lägga oss på marken, eller, det var fullt med snö. Och sen slänger de in oss i bilen. Ah just det, innan 

de gör det kommer den här poliskvinnan fram till oss där vi ligger och anklagar oss för att ha stulit mopeder. När 

jag säger att jag inte vet någonting om det, så går hon fram och låter hunden bita mig i rumpan. Sen slänger hon 

in min kompis i bilen och jag får ligga kvar längre, sen åker de iväg med oss till Flemingsbergs häkte. Hela 

natten, 17 timmar, fick vi sitta där! De släppte ut oss vid 3, 4 nästa dag.”

Samma unge man, ”Hussein”, sa även så här om polisen:

”… jag upplever de [polisen] som ett gäng. Ja de är värre… Jag är rädd för polisen. Det blir väl en gängdynamik. 

Men det är så här… Jag tror en polis inte ser på mig som en kille som pluggar på högskola, utan de ser på mig 

och som en eventuell kriminell. Eller… alla unga killar i lågprioriterade områden ses väl så... ”

”Hussein” berättade också om hur han blivit diskriminerad när han gjorde lumpen. Han 

menade att det var för att han hade en annorlunda intonation som skiljer sig från 

”rikssvenskans”. Han sa bland annat så här:

”Enligt mitt plutonbefäl kunde jag inte svenska. Han frågade mig hela tiden om jag inte kunde svenska. Ja, men

jag har ett annat uttal. Enligt honom en grov brytning, vilket av svenskar inte ses som en korrekt svenska. Och 

jag kände mig väldigt annorlunda från de andra svenskar som var där. Och de andra blattar som var där, vi höll 

ihop. /…/ Ja, du kan gärna ta med det här. Det var löjtnant Blom.”

En annan ung man, ”Antonio”, hade detta att säga om polisbrutalitet som flera av hans 

kompisar också upplevt i området:

”Jag har blivit utsatt för polisvåld också. Eller många av mina vänner har det, eller det är typ fifty – fifty. Norra 

B. har det värre. De har det mycket jobbigt med polisen.”

En tredje ung man, ”Samuel”, berättade så här angående hur han upplevde att det ”svenska 

samhället” uppfattade honom:

”Jag är absolut inte svensk på det sättet som Sverige vill att jag ska vara svensk. Jag är inte assimilerad på nåt 

sätt. Men jag har ändå växt upp här så jag är inhemsk. Vi blir väl blattar, det är väl vad vi är. Jag är mer blatte än 

svensk. Men det är så, många är fast mitt emellan, det är väl bara så.”
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”Antonio”, vars ena förälder var av (etnisk) svensk bakgrund, sa sig aldrig ha fått jobb via 

arbetsförmedlingen eller genom att skicka in ansökningar till arbetsplatser, trots att han tidvis 

varit arbetslös och sökt många jobb.

”… det har bara varit om jag känt någon som kunnat fixa in mig på något knegarjobb. Annars har jag inte fått 

nåt. Det är det, det finns så mycket outnyttjad potential härute.” 

En annan man med svensk bakgrund, ”Jonas”, berättade att när han hade varit på en 

jobbintervju så hade han blivit frågad var han bodde. När han berättade att han bodde i 

Skärholmen fick han som en följdfråga angående belastningsregister:

”… sen frågade han efter min adress, eller vart jag bodde. Så jag sa Skärholmen. Så han ba: Ah... just det. Och 

du har inget på polisregistret? Så jag bara: Nej! Men jag blev helt förvånad för det kändes som om han direkt 

trodde att bara för att jag bodde i Skärholmen som att jag skulle ha prick i registret /…/.”

Analys

Ungdomarna vittnar på olika sätt hur de blir bemötta som ett kollektiv i bemärkelsen outsiders

från myndigheter och från andra sociala aktörer med större maktkapital än de själva. Även 

från det nationella Sverige eller från det ”svenska samhället” i stort upplever de en markering 

om att de är annorlunda, eller att de representerar den Andre (jmf Molina, 1997 och Elias,

1999).

De mest uppseendeväckande exemplen i detta kapitel är från de unga männens håll. De unga 

kvinnorna berättade om hur de blivit ”pikade” för att de bor i Skärholmen medan de unga 

männen berättade om misstänksamhet och diskriminering från utomstående och ”de däruppe”. 

Tre av de fyra unga männen berättade om direkt diskriminerande och kränkande erfarenheter 

som personer med maktposition utsatt de för. Bland annat ett befäl, polis och en arbetsgivare 

nämndes. Dessa diskriminerande erfarenheter var både kopplade till bostadsområdet (det 

rumsliga Andre) och deras invandrarbakgrund (den Andre). Men ingen av kvinnorna i denna 

undersökning vittnade om liknande upplevelser eller erfarenheter. Detta kan ha att göra med 

att unga män rent allmänt anses vara ”farliga” och att detta förvärras om de bor i ett 

stigmatiserat område med ”rykte” om hög brottsstatistik bland annat. Goffman (2001) 

beskriver hur den sociala omgivningen skapar en stigmateori för att förklara de 

stigmatiserades underlägsenhet och övertyga om den fara han eller hon representerar. Att 

omgivningen ”rationaliserar” fram en motvilja gentemot den stigmatiserade som baseras på 
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sociala skillnader och hur den stigmatiserade utsätts för diskriminerande åtgärder som i hög 

grad bidrar till att reducera den stigmatiserades livsmöjligheter.

Att ”Antonio” refererade till ungdomars outnyttjade potential ”härute”, berättar i min mening 

två saker. För det första att ”Antonio” utgår från ett kollektivt vi - tänkande i relation till de 

etablerade och hur han utgår från ett rumsligt perspektiv av att tillhöra en periferi. ”Härute” 

presenterar Skärholmen som den ”rumslige Andre”. Liksom Molina (1997) kan jag konstatera 

att det är både institutionella mekanismer som verkar diskriminerande liksom mer subtila 

mekanismer som verkar diskriminerande på ett symboliskt plan. Hur stigmatiserande rumsliga 

representationer överförs via bl.a. massmedier men också från mun till mun i form av enskilda 

människors diskurser. För det andra belyser ”Antonio” en upplevd begränsning av 

livsmöjligheter baserat på stigmat bo i ett ”dåligt område”, liksom känslan av frånvaro av 

makt och underliggande ställning i relation till etablissemang, myndigheter, osv. Att känna sig

maktlöshet och i underläge inför att bli inspärrad under nästan ett helt dygn eller när 

arbetsgivare misstänker en kriminellt förflutet när du nämner din adress. Här går det att 

uppfatta den ojämlika interaktionen mellan invånarna i stigmatiserade områden och olika 

instanser eller institutioner som skapar och upprätthåller en ojämlik kulturell prägel laddad 

med värden, attityder och beteenden (Holloway & Mulherin, 2004). 

6.4 Hopp om en bättre framtid

Detta kapitel tar upp ungdomarnas önskan om en bättre framtid framför allt i ekonomiska 

termer, där även ett mer statusfyllt boende ingår. Respondenterna i denna uppsats har en låg 

socioekonomisk ställning. De bodde inte i villa, radhus eller bostadsrätt utan alla bodde i 

hyreslägenheter. Två av de intervjuade bodde själva, resten bodde kvar hemma. Flera 

berättade om långtidsarbetslösa föräldrar och två av respondenterna var själva arbetslösa, de 

andra var studenter eller anställda i låglöneyrken. De flesta ungdomarna i denna 

intervjuundersökning trodde och framför allt hoppades på en bättre framtid. På frågan om hur 

de såg sig själva om 10 år, inbegrep respondenterna ofta att de skulle ha det bättre ekonomiskt 

ställt, ha ett bra jobb, bo i ett ”bättre” bostadsområde, ha bildat familj, etc. En av 

definitionerna på ett ”bättre” boende som återkom i flera intervjuer var att inte bo i någon av 

miljonprogrammens lägenheter. Dessutom återkom förhoppningar om ett boende närmare 

stadskärnan och i ett eget hus/villa. 
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”Samuel”, som bor i ett så kallat miljonprogramshus berättade:

”… här vill jag inte bo. Jag vill flytta till ett bättre område. Kanske närmare stan. Man har inte samma 

möjligheter här. Jag tror att det är lättare att skaffa bättre jobb ifall man bor någon annan stans, kanske att det är 

finare, bättre stämning bland människorna som bor där…”

Denna tro på bättre levnadsvillkor för framtiden var särskilt märkbar hos de unga kvinnorna. 

Snarare än att uttrycka en önskan om att vilja flytta talade de om när det skulle ske. 

Återkommande var att de skulle flytta efter att deras studier var avklarade, efter giftermål eller 

tills de skulle ha barn. ”Fatima” sa så här. 

”Om tio år hoppas jag att jag kommer att ha avklarat mina studier. Kanske stadgat mig, eller hittat någon jag 

skulle kunna tänka mig gifta mig med och skaffa barn med. Då tror jag inte att jag kommer bo kvar i Vårberg, 

eller ens i Sverige för den delen. /…/ jag är helt öppen för att bo i något annat land än Sverige i några år och sen 

kanske flytta tillbaks till Sverige så småningom”

En annan ung kvinna, ”Natalia”, sa så här: 

”… jag kommer flytta härifrån när jag har gift mig. Jag vill inte att mina barn ska växa upp här.”

De unga männen hoppades också på förändring men de verkade också mer osäkra över 

framtiden. Det fanns en vilja till förändring men med viss tvekan och reservation. ”Jonas”

uttryckte det så här: 

”Sen hoppas jag på att flytta. Jag vet inte. Men sen kanske. När jag får mer pengar i så fall. Kanske närmare stan. 

Till en egen lägenhet, det skulle va soft.”

Flera av de intervjuade betonade vikten av en utbildning som en väg till bättre livsvillkor och 

som en biljett till ett bättre område. ”Jasmine”, uttryckte detta så här:

”Jag tror verkligen på utbildning, en bra stark utbildning kan ge dig möjligheter, även fast det kanske inte blir i 

Sverige. Du kan åka utomlands. Du kan ju få jobb idag nu ute i världen. Har du ett diplom, en stark utbildning; 

då ”the world is your oyster”.

”Hussein” sa följande angående sina framtidsförhoppningar:

”Jag hoppas att jag inte bor här i alla fall. Alltså vädret har stor betydelse för vart man vill bo. Jag menar till och 

med om jag skulle flytta till en annan förort någon annan stans, bara det var lite varmare skulle det ändå vara mer 

soft. /…/ Det var som när jag såg ”Guds stad”, till och med när de var skitfattiga och de hade fett med våld i sina 

liv… när de låg där vid stranden, solen sken och de hade det bra. Ja, då hade de det jäävligt bra. Till och med där 

det är som svårast finns det ljusa stunder. Här är till och med de mörka.”
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Samma unge man, ”Hussein”, sa så här angående drömmar om starkare ekonomi och 

jobbdrömmar efter att ha avklarat sina pågående högskolstudier:

”Jag tror att det kommer bli bra sen. Ifall man hittar ett schysst jobb här… då kan Sverige bli jävligt nice. Bara 

man har pengar här så lever man bra. Och skulle man bli trött på vädret så kan man resa på semester utomlands. 

Det kan man inte nu. Inte ifall man hela tiden är pank. Och det är det också. När jag menar, och när mina 

kompisar härifrån menar att vi är panka då är vi helt panka. Jag tror inte det är så i andra områden. När 

ungdomar där säger att de är panka så har de ändå pengar.”

Även ”Samuel” tog också upp utbildning som ett medel eller verktyg för att förändra sitt liv, 

nå en bättre levnadsstandard och utveckla sig själv. Liksom de andra ungdomarna i denna 

undersökning som hade invandrarbakgrund sa han sig ha funderat på att flytta utomlands för 

möjligheten att finna anställning och nå en högre levnadsstandard:

”Jag tror på utbildning. Jag vet att man kan komma längre om man utbildar sig. Om inte här, så kan man ju alltid 

flytta till USA eller England.”

Analys

Ungdomarna yttrade starka förhoppningar om att i framtiden få möjlighet att flytta från 

Skärholmen och till ett ”bättre” område. De ville även komma över tillgångar såsom 

utbildning, pengar och status. Något jag tolkar som en önskan att bryta med en i aktualiteten 

låg ställning och erövra starkare maktpositioner. Oberoende av deras socioekonomiska 

bakgrund utifrån deras föräldrars ställning menar jag här att ungdomarna tillhör en lägre 

social klass tack vare att de bor i ett socialt misskrediterat område. Att bo i ett stigmatiserat 

bostadsområde har också att göra med ens klasstillhörighet eftersom klass är bestämmande för 

var och hur du bor (Ahrne m.fl. 1995). 

Jag tolkar även denna förhoppning att undkomma bostadsområdets negativa stämpel som ett 

sätt att skaka av sig det negativa attributet ”boendes i Skärholmen” och slippa bli bemötta som 

ett misskrediterat kollektiv. Det är riktigt att ungdomarna i sådana fall fortfarande skulle 

kunna kopplas samman med andra attribut som vissa anser vara negativt laddade, exempelvis 

invandrare, ung, arbetarklass, osv. Men en flytt är ett av de enklare sätten att bli av med ett 

sådant attribut. Eftersom Skärholmen är ett stigmatiserat område upplevs den av både 

utomstående och av intervjupersonerna som en ”invandrartät förort”, farlig, osv. Detta kan 

jämföras med de utflyttningsmönster från stigmatiserade områden som Andersson (2001) 

beskriver. Där den första fasen fokuserar på de svenskfödda hushållens utflyttning och den 
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andra på sämre materiella villkor (exempelvis i förskola och skola) och som tillsammans 

bidrar till stigmatiseringen av området. 

Alla ungdomarna hoppades som ovan nämnts på en bättre ekonomisk situation i framtiden. 

Som i citaten exemplifierats hoppades de ungdomar vars båda föräldrar hade utländsk 

härkomst att detta kunde förverkligas genom att flytta utomlands. De trodde att det innebar 

större chanser att få en bra anställning i ett annat (i)land än i Sverige. Att flera av

respondenter ville flytta utomlands tycker jag är anmärkningsvärt. Att se en flytt utomlands 

som en utväg, som en möjlighet att lyckas, eftersom de närmast förutsatte att det svenska 

majoritetssamhället skulle stänga dörrar för dem. Ungdomarnas djupa misstro till 

arbetslivsmöjligheter i Sverige finner jag oroande. Med dagens höga ungdomsarbetslöshet och 

otrygga anställningsvillkor för unga är det kanske inte så konstigt att ungdomar vänder en 

drömmande blick mot horisonten. Möjligtvis är det vanligare att göra så för ungdomar med 

annan etnisk bakgrund än svensk och om de dessutom bor i ett område med hög

ungdomsarbetslöshet som i Skärholmen.

”Den andra uppsättningen förklaringar till stigmatiseringens och segregationens uppkomst och upprätthållandet 

av de stigmatiserade områdenas invånare är invandrare och att arbetslösheten inte bara kan bero på 

arbetsmarknadens struktur och behov av viss arbetskraft, utan även på diskriminering av de arbetssökande på 

grund av deras etniska ursprung.” (Bunar, 2001: 198)

6.5 Kämparanda vs passivitet

När jag bad informanterna att skildra det bästa med området, och när jag frågade vad de fått 

med sig av uppväxten i Skärholmen, svarade de återkommande att det var lärorika 

erfarenheter. Respondenterna sa sig ha fått starka rötter i området och möjligheten att lära 

känna människor med olika etniska bakgrunder, religioner och traditioner. Återkommande i 

alla intervjuer, fast olika uttryckt, var lärdomen om att kämpa för att nå personliga mål. Något 

jag här kallar för ”kämparanda”. Ungdomarna uppfattade det som något positivt att ha upplevt

motigheter och besvikelser eftersom de därmed också lärt sig att kämpa.

Däremot skiljde sig lärdom och praktik åt i vissa fall. Ett sätt att reagera inför 

stigmatiseringen av området skiljde sig tvärtemot det som återgetts ovan. Istället för att kämpa 

för att uppnå mål fann jag också tydliga resonemang kring uppgivenhet, osäkerhet och i det 

närmaste bitterhet över motgångar och svårigheter. Flera gånger uttrycktes kämparanda och 
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en passiv attityd samtidigt av samma respondent. Denna närmaste uppgivna attityd, som jag 

här kallar för ”passivitet” var särskilt märkbart hos de unga männen, samtidigt som 

”kämparandan” var tydligare hos de unga kvinnorna.

”Jasmine” uttryckte sig så här angående sin kämparanda:

”… jag tycker att man ska kämpa. Att man ska ta ansvar för det man gör. På universitetet har jag träffat 

människor som mest pluggar för att de inte har något annat för sig, de gör omtenta efter omtenta och pluggar inte 

som de ska. Det tycker jag är fel, eftersom de tar ju upp platsen för någon annan. Här i Sverige är det ju gratis att 

plugga dessutom…”

En annan ung kvinna, ”Fatima”, var också ambitiös och visade stark kämparanda. Hon sa så

här:

”jag håller på och väger lite grann vad jag ska bli när jag blir stor och det blir antingen arkitekt, kiropraktor eller 

så har jag funderat på att bli diplomat eller ambassadör./…/ Jag har kommit på att det skulle vara kul att hålla på 

med internationella relationer och så, lära mig andra språk och så. Det är ju därför jag har gått natur då[skratt], 

helt slöseri med tid, nej då...”

På frågan ”Hur tror du att du har påverkats av att ha växt upp här?”, svarade ”Fatima” så här:

”Jag har lärt mig att kämpa hårt. För vissa saker som man inte tycker om kan man själv förändra. Det är ganska 

många av oss här, ungdomar som har åkt utomlands skaffat sig utbildning, jobb. Alla vill ju flytta härifrån. Det 

känner jag ju också. Men jag vet säkert att jag inte vill bo kvar här och jag vill inte att mina barn ska växa upp 

här. Det är ett jättefint område och det är inget fel på det. Men vad ska man säga… jag vill ha mer. Helt enkelt.”

”Antonio” uttryckte samma kämparanda så här:

”Att jag vet vart jag kommer ifrån. Och att jag vet att man inte får något gratis, att man måste kämpa. … Ja, det 

tror jag är det bästa som jag har fått med mig härifrån.”

En annan ung man, ”Samuel”, uttryckte sig tveksamt angående sina funderingar om att börja 

läsa på högskolenivå. Efter avslutade gymnasiestudier för sex år sedan hade han tänkt påbörja 

en högskoleutbildning, eftersom han själv menade att det kunde ge honom än bättre framtid 

än vad hans nuvarande anställning kunde ge honom:

”… jag har jobbat sen gymnasiet. Jag tänkte börja plugga i början, men… Jag ville se vad som hände först. Så

det var nog bra att jag inte fortsatte plugga direkt efter gymnasiet. Men jag vill ju ändå ha en bra examen. Så vi 

får se… Det är ju bra med en utbildning. Jag skulle nog kunna få bättre jobb än vad jag har nu i alla fall… Det 

beror på om man kommer in på en bra utbildning också.”

”Antonio” uttryckte sig så här angående sina känslor av uppgivenhet, osäkerhet och passivitet:
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”Det är nästan så att man blir apatisk av att komma härifrån. Eller så här. Jag skulle liksom inte bli chockad om 

jag fick se våld eller något brott. Jag skulle bara rycka på axlarna. Jag har redan sett grejer och är liksom 

förberedd på negativa saker. Så jag förväntar mig inget positivt heller. Man blir bra bitter ibland och det är bara 

sina närmaste man orkar bry sig om.”

”Jasmine” uttryckte oro över en viss passivitet, eller i hennes ord, ”brist på ambition” som hon 

lagt märke till hos andra ungdomar i området. Hon ansåg att unga människor, speciellt de som 

hade invandrarbakgrund borde vidareutbilda sig:

”Det är ju det här med ambitionen och föräldrar som uppmuntrar och så. Det är ju mycket så nu att man tar 

extrajobb och stannar där. Det tycker jag är synd för man ser så mycket intelligens och potential hos dagens 

ungdomar, speciellt invandrare. Men så får de det här extrajobbet och börjar tjäna lite pengar och sen glömmer 

de studierna!”

”Hussein” beskrev både kämparanda och motpolen till detta som han kallar för att befinna sig 

i en ”bubbla”:

”Jag känner mig stark. Jag har lärt mig att kämpa. Och ja… jag känner mig jävligt stark helt enkelt. Jag känner 

mig som en man. När jag var yngre var jag väldigt bitter. Just på grund av allt man hade fått gå igenom. Det var 

efter gymnasiet, då jag kom ut ur den där bubblan man befinner sig i och får komma ut och söka jobb och 

försöka klara sig själv. Men sen när man kom ut i samhället fick man nobben direkt. Det var en chock för mig 

och det gjorde mig jävligt bitter. Men nu… jag känner mig bara stärkt av allt det där. Många kommer aldrig ut ur 

sin bubbla. De stannar där för alltid och de vet inte hur det är utanför.”

”Hussein” sa också så här angående hur hans uppväxt i området och hans familjebakgrund 

stärkt honom i hans karaktär och förmåga att möta och klara motgångar:

”… de som är arbetarklass, eller nej, min pappa har inte jobb, underklassfamiljerna, de blir starkare än andra 

ändå, inte allihopa, men de som inte bara går den kriminella banan, de som kämpar, de blir starkare än folk i 

Djursholm, för de har inte mött på svårigheter, inte ekonomiskt eller socialt som vi har här i alla fall. Så i 

slutändan är vi starkare i alla fall.”

En tredje ung man, ”Jonas”, sa så här när han berättade varför han ville flytta som äldre. Han 

menade att området var bra för barn eftersom det finns många barnfamiljer och många andra 

barn att leka med på gården, men att: 

… risken är för stor att ditt barn i tonåren hamnar snett. För det har jag sett här ute. Det är många som jag som 

kommer ihåg folk från högstadiet och gymnasiet som har blivit kriminella. Jag tror inte det är så många i 

medelklassområden som kommer ihåg så här: ”Ja, men vad hände med Benke? Jo, han sitter inne.” Jag tror inte 

det är så många där som har barndomsvänner som sitter inne. Jag vet inte, med det har ju vi här, det är nog ingen 

slump.”
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Analys

I detta kapitel ställs två inställningar hos ungdomarna mot varandra, kämparanda och 

passivitet. Ungdomarna hade i relation till stigmatiseringen av deras bostadsområde anammat 

olika strategier eller förhållningssätt för att handskas med problematiken. Detta analyseras här 

som en konsekvens av deras underordnade ställning som outsiders (låg social klass, 

invandrarbakgrund) och utifrån deras sociala kontext och umgängeskrets (stigmatiserat 

område, ungdomar). Att området är stigmatiserat är i viss mån en indirekt faktor eftersom 

underordningen av dessa ungdomar har att göra med en hel radda attribut som ungdom, fattig, 

”outsider”, kön, etc. Det går dock att konstatera att olika attribut verkar och samverkar som 

exkluderande och diskriminerande principer (de los Reyes & Mulinari, 2005).

Att nästan alla ungdomar i denna undersökning talar om kämparanda tycker jag visar på en 

verklighet som i många avseenden är tuff och svårhanterlig för individer. Detta tycker jag slår 

hål på myten om den sorglöse ungdomen som saknar ansvar och bekymmer. Dessa ungdomar 

kan sägas tillhöra en lägre social klass och de befinner sig i en situation full av 

osäkerhetstecken angående frågor som anställningar, bostad, familjesituation, etc. Som unga 

vuxna befinner de sig också i en övergångsperiod full av frågetecken, eller i en så kallad 

”gråzon” som Trondman och Bunar talar om i Varken ung eller vuxen (2001) och där de 

menar att särskilt arbetarklassungdomar drabbas av problem såsom arbetslöshet, bostadsbrist, 

etc. 

De unga männen hade till skillnad från de unga kvinnorna en mer ”passiv” attityd till 

framtidsförhoppningar och mål. Flera av ungdomar talade om brist på ambition, bitterhet och 

passivitet hos sig själva och hos andra jämnåriga i området och två av de unga männen visade 

tecken på osäkerhet inför avgörande beslut. En ung kvinna talade om just brist på ambition 

bland ungdomar i hennes omgivning. Detta kan kopplas till en misskrediterad social bild av 

individer i en grupp som kan orsaka en negativ självbild. Enligt Bunar (2001) tenderar 

ungdomar i utsatta områden att anamma den negativa bild som skapas och återskapas av 

området och dess invånare. Denna skapade bild görs ibland också till en del av den egna 

självförståelsen/självbilden och ungdomarna agerar därefter. Så som Elias (1999) konstaterar 

är moraliska värderingar av grupper är en central mekanism i maktutövandet. De etablerade 

har makten att både definiera sig själva som bättre och att definiera underordnade grupper 
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som sämre i syfte att vidhålla den egna gruppens överlägsenhet och den underordnade 

gruppens underlägsenhet. 

Trots nämnda problematik är ungdomarnas kämparanda hos ungdomarna i denna 

undersökning hoppingivande, särskilt för de unga kvinnorna. Eftersom de själva menade att

svårigheter är en stärkande erfarenhet som manar till en kämparanda, som kan vara till nytta i 

många olika omständigheter särskilt inför det stundande ”vuxenlivet”. Att det framkom så 

pass tydliga skillnader mellan de unga kvinnorna och de unga männen är intressant eftersom 

det var männen och inte kvinnorna som i det här sammanhanget framstod som mer negativt 

villkorade på grundval av kön. Detta kan jämföras med Holloway och Mulherin (2004) som i 

deras studie kom fram till att unga män var känsligare för effekterna av att bo i ett 

stigmatiserat bostadsområde än unga kvinnor. Skillnaderna mellan könen i den här 

undersökningen kan ses med bakgrund till de los Reyes och Mulinari (2005) poängtering av 

den analytiska vikten att inte reducera maktkonstruktioner till begreppspar utan se till 

samspelet av olika former av över- och underordning i det sociala livet utan att fastna i 

kategoriseringstänkande. 

Att de unga männen i den här studien återgav mer accentuerade berättelser av upplevd 

stigmatisering än de unga kvinnorna menar jag beror på att de påverkades mer av 

stigmaprocesser och därför vittnade de om en större bitterhet/passivitet inför drömmar och 

mål för framtiden. På ett flertal sätt blev det tydligt för mig att de unga kvinnorna inte 

påverkats lika tydligt av områdets stigmatisering, trots att även de var medvetna och 

påverkade av fenomenet. Därför menar jag att det i sociala sammanhang (vänner, släkt, 

studie/arbetskamrater) och i kontakten med sociala aktörer/institutioner (arbetsgivare, polis, 

socialtjänst) är mer misskrediterande att vara ung och man från Skärholmen än ung och 

kvinna från samma område. Liksom Bunar (2003) anser jag att det bör satsas mer på unga 

män i dessa sammanhang och synliggöra risken och konsekvenserna av deras 

marginalisering7.

                                                
7 Bunar (2003) konstaterar att unga män i Skärholmen hoppar av skolan mer frekvent än unga kvinnor och de
klarar sig heller inte lika bra i skolan. Unga män är dessutom mer frekvent utsatta i våldssammanhang (Bunar, 
2003: 136).
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7 Avslutande diskussion

Territoriellt stigma har att göra med hur socialt misskrediterande attribut kopplas samman 

med ett specifikt område och i förlängningen också dess invånare. Det är därför intressant att 

analysera hur olika sociala aktörer interagerar och reagerar inför detta fenomen. Ungdomarna 

i denna studie är socialt misskrediterade för att de är invandrare, unga och fattiga men också 

av den enkla anledningen att de bor i Skärholmen. Territoriellt stigma har även att göra med 

ojämlika maktförhållanden grupper emellan, etablerade och outsiders, och sociala spänningar 

som uppstår i relation till detta. Detta gör att Skärholmen har dåligt socialt anseende långt 

utanför områdets gränser. Bland andra har Bunar (2001) konstaterat att invandrartäta områden 

dras med en stigmatiseringsprocess. Skärholmen är ett invandrartätt område och därför 

stigmatiserat. I denna undersökning framkom ett tydligt exempel på territoriellt stigma när en 

av de unga männen berättar att han under en anställningsintervju blivit utfrågad huruvida han 

hade belastning i polisregistret först efter det att han talat om att han bodde i Skärholmen.

Att ungdomarna sa sig trivas samtidigt som de var medvetna om områdets dåliga status och 

önskade flytta i framtiden, kan tyckas paradoxalt. Ungdomarnas paradoxala syn på

”hembygd” går att beskriva som två polariserade världar i en, som både fysiskt (bostadshus, 

område) och begrepps- och symbolmässigt (status, trivsel) står långt ifrån varandra. 

Skärholmen representerar både en betongförort samtidigt som det finns mycket grönområden, 

en stadsdel som är mindre ”fin” men som har alla förutsättningar för att kunna trivas i. Det är 

inte en korrekt beskrivning av miljonprogrammens bostadsområden som totalt 

marginaliserade ghetton, liksom ett par av respondenterna gjorde, särskilt inte i ett 

internationellt perspektiv. Däremot är det uppenbart att vissa bostadsområden i Sverige är mer 

fattiga än andra och dåligt ansedda och socialt misskrediterade, d.v.s. stigmatiserade. De 

områden som liksom centrala Skärholmen är byggda inom ramarna för miljonprogrammen 

har en lägre bostadsstandard jämfört med många andra bostadsområden. Det går heller inte att 

blunda för de sociala problem och spänningar som ofta drabbar dessa områden. Att det begås 

våldsbrott som både drabbar och begås av ungdomar är inget nytt. Andra sociala problem som 

särskilt drabbar ungdomar i dessa områden är ungdomsarbetslöshet, sämre utbildningsvillkor 

och prestationer samt icke-deltagandet i val för att nämna några. Sociala problem återgavs 

också av respondenterna i deras beskrivningar av vardagslivet i området. Enligt 
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respondenterna var det de sociala problemen i området den största anledningen till att de inte 

ville bo kvar senare i vuxen ålder och då särskilt i det fall att de skulle ha egna barn.

Karaktäristiskt för den stigmatiseringsprocess som centrala Skärholmen genomgår och som 

ungdomarna i denna undersökning upplever är att området förknippas med lägre status. Denna 

låga status är kopplat till de boendes begränsade ekonomiska tillgångar, invandrarbakgrund 

och sociala problem (t.ex. arbetslöshet och kriminalitet). Dessa problem tog ungdomarna 

själva upp under intervjuerna och de var medvetna om områdets dåliga ”rykte”. För 

ungdomarna konkretiserades detta bland annat genom att ständigt ha ont om pengar, vara eller 

bli arbetslös, inte vara en del av majoritetssamhället, avklara studier, få eget boende, etc. 

Det framkom tydligt att ungdomarna ville flytta från Skärholmen och till ett ”bättre område”. 

Ungdomarna var oroliga över sina möjligheter att få arbete, flera av dem även efter avslutade 

högskolestudier. Flera av dem såg en flytt utomlands som en möjlighet till ökade chanser för 

en anställning. Något jag tycker visar på en medvetenhet hos ungdomarna om den 

diskriminerande arbetsmarknaden som råder och om dåliga anställningsvillkor som särskilt 

ungdomar drabbas av. Denna skeptiska inställning inför arbetslivsmöjligheter anser jag vara 

en tydlig indikator på hur individer uppfattar arbetsmarknaden som präglad av hård 

konkurrens och diskriminerande urvalsprinciper, som särskilt ungdomar med utländsk 

bakgrund, ungdomar boendes i stigmatiserade områden och i synnerhet unga män (med 

invandrarbakgrund) boendes i dessa områden, drabbas av.

Begreppet segregering återkom i alla intervjuer och jag kopplar även detta till den 

stigmatiseringsprocess området går igenom. Eftersom ungdomarna i denna 

intervjuundersökning kopplade segregationen i området till att innebära etnisk

boendesegregering i den bemärkelsen att det bor för få svenskar snarare än för många 

invandrare. Som tidigare framkommit i empiridelen upplevde ungdomarna att det var något 

negativt med området att det bor ”få” svenskar i Skärholmen, men samtidigt som något 

positivt att området är multietniskt och mångkulturellt. Ungdomarna såg det som en personlig 

berikning och lärorikt att i sin närmiljö ständigt möta människor med olika kulturella 

bakgrunder. Men oroade sig samtidigt för det ”höga” invandrarantalet i området och jag tolkar 

detta som ett (o)medvetet insikt om att en ökad andel invånare med invandrarbakgrund skulle 

fördjupa stigmatisering av området.
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Varför saknade annars ungdomarna ”svennar” i området, trots att det redan bor hela 59 

procent svenskar i området8? Detta kan tyckas vara en paradox men är det inte om detta 

förstås i relation till vad de etablerade rangordnar som negativt (stigmatiserat) respektive 

positivt (status). Flera av områdets svenskar har annan etnisk bakgrund och trots att de är 

födda i Sverige ”räknas” de inte som svenskar. Det är de etablerade i ett samhälle som har 

makten att kategorisera exempelvis ”invandrare” – ”svensk”, ”segregerade” – ”integrerade”

och även ”bra” – ”dåliga” bostadsområden. Dessa kategorier legitimeras och reproduceras 

också av de etablerade inom exempelvis media, institutioner (inklusive forskning), privata 

marknaden, osv. Det är denna makt att kunna kategorisera som Bourdieu kallar för att besitta 

symboliskt kapital. Om de underordnade i samhällshierarkin accepterar och internaliserar 

denna ordning som något naturligt och statiskt, samt gör den till en del av den egna 

självförståelsen och agerar i enlighet med detta, ja då har man blivit utsatt för vad Bourdieu 

kallar för symboliskt våld. Denna symboliska makt är beroende av de resurser individen eller 

gruppen har till sitt förfogande, som inte endast handlar om ekonomiskt kapital (pengar) utan 

också om kulturellt- (rätt livsstil, smak), socialt- (kontakter, nätverk) och symboliskt kapital 

(rättfärdigandet av de tidigare kapitalen) (Bunar, 2003: 49-50).

Enligt Bunar (2003) saknar alltså invånare i Sveriges utsatta bostadsområden inte bara 

ekonomiskt kapital (arbetslöshet, låga löner, etc.) utan även alla de andra ovan nämnda 

kapitalformerna. Detta innebär i slutändan att det faktiskt är problematiskt att bo i ett 

invandrartätt område, liksom det av samma anledning blir stigmatiserat. Detta anser jag också 

bekräftades av informanterna i denna undersökning då de relaterade områdets dåliga 

”stämpel” (stigma) till att det bodde många invandrare och ”få” svenskar i området.

Angående Skärholmens multietniska prägel sa sig flera av ungdomarna ha fått en bredare 

människokännedom av möten med personer med olika härkomst. Alla respondenter utom en, 

”Jonas”, hade åtminstone en förälder med annan etnisk bakgrund än svensk, vilket alla 

uttryckte stolthet över. Också den respondent vars båda föräldrar var etniska svenskar vittnade 

om en ökad förståelse för olika kulturer och såg det som en personlig berikning. Flera av 

respondenterna sa sig trivas också just på grund av invandrartätheten. Här drar jag slutsatsen 

att detta innebär fördelar i sociala sammanhang och är ett slags socialt kapital som dock inte 

alltid erkänns av majoritetssamhället. Att vara ung i Sverige och ha en annan etnisk bakgrund 

                                                
8 Se sid. 5. 
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än svensk eller bo i ett invandrartätt område och på så vis ta del av ett icke-homogent svenskt

samhälle som skiljer sig från det ”rikssvenska” är för många personligt berikande. Exempelvis 

kunde alla respondenterna flera språk. En av respondenterna kunde hela 6 språk! Förutom 

svenska och engelska hade han två olika modersmål och han hade dessutom studerat franska 

och spanska. Å andra sidan har det ”svenska majoritetssamhället” inte alltid förmått värdera

detta kulturella kapital, trots att det i allt oftare talas om det mångkulturella samhället.

”Att tala fem afrikanska dialekter förlänar inte kulturellt kapital i Sverige (det symboliska kapitalet eller 

erkännandet förvägras), det ger snarare upphov till stigmatisering, i synnerhet om vederbörande bor i någon av 

de ”invandrartäta förorterna.” (Bunar, 2003: 50)

Saknaden av det etniskt svenska som ungdomarna vittnade om fick mig att börja fundera på 

om invånare och särskilt ungdomar i bostadsområden utan Skärholmens mångetniska 

blandning, eller ens nationens proportion av mångetnicitet, tänker angående 

invandrarglesheten eller frånvaron av personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Tänker 

de boende i dessa områden att det faktiskt bor oproportionerligt få invandrare i ens närmiljö? 

Saknar de inte grannar med rötter i Iran, Chile, Somalia eller Polen? Hur uppfattas områdets 

etniskt svenska homogenitet av de boende där det inte bor cirka 10 procent invandrare i 

området? Det skulle vara intressant att göra kvalitativa underökningar om hur ungdomar (eller 

befolkningen i allmänhet) i homogent etniskt svenska områden har för inställning i dessa

frågor.   

För alla ungdomar i denna undersökning önskade sig en starkare ekonomisk ställning i

framtiden. Detta tycker jag visar både på att ekonomiska begränsningar är ett kännbart 

problem liksom på vår tidstypiska strävan att ständigt jaga materiella tillgångar. Att detta 

påverkar ungdomar i allra högsta grad är inte konstigt då de befinner sig i en gråzon utan 

stadiga förhållanden, speciellt i fråga om anställning och boende. Ungdomarna i denna 

undersökning ville inte bara ha det bättre i ekonomiska termer (så som säkerligen de flesta 

ungdomar önskar sig) utan också ett boende i ett ”bättre” område. Att särskilt de unga männen 

vittnade om att de blivit diskriminerade och illa behandlade för att de ”kom från Skärholmen” 

visar hur ett misskrediterat område kan påverka vardagen för ungdomar boendes där. Att alla 

ungdomar sa sig vilja flytta till ett ”bättre område” (ett icke-stigmatiserat område) visar på en 

förhoppningar  om att bli ”framgångsrikare” boendes någon annan stans än i Skärholmen.
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De unga männen i den här studien återgav mer accentuerade berättelser av upplevd 

stigmatisering än de unga kvinnorna. Här syftar jag också på hur de unga männen drog sina 

paralleller och exempel ett steg längre än de unga kvinnorna. Exempelvis genom att oftare 

tala om området som ett ”ghetto” och referera till sig själva som ”blatte” eller ”svartskalle”. 

Då kvinnorna menade att de trivdes i området men att det samtidigt fanns dåliga sidor av

tillvaron i området, sa flera av männen att de både älskade (närhet till familj och vänner) och 

hatade området (dålig status, polistrakasserier). De unga männen gav också fler exempel på

hur de diskriminerats i kontakten med olika myndighetspersoner och om våldsupplevelser. En 

av männen berättade bl.a. om polistrakasserier han blivit utsatt för. Då kvinnorna talade om 

”pikar” från utomstående för att de bodde i området, talade männen snarare om direkta 

situationer där de blivit diskriminerade av samma anledning, t.ex. hur arbetsgivare blivit 

misstänksamma när de fått reda på hemadressen.

På ett flertal sätt blev det tydligt för mig att de unga kvinnorna inte påverkats lika tydligt av 

områdets stigmatisering. Trots att även kvinnorna var medvetna om områdets stigma så blev 

de inte i lika utsträckning påverkade av det, i alla fall i jämförelse med de unga männen. De 

unga männen visade också en starkare territoriell medvetenhet jämfört med de unga 

kvinnorna. De formulerade sig ett flertal gånger enligt principen; ”vi som kommer härifrån”, 

”vi härute”, etc., vilket indikerar en starkare identitet kopplad till området. Till skillnad från 

de unga kvinnorna talade de unga männen oftare i termer av ”vi” gentemot ”de andra”. Att 

männen sa sig uppleva diskriminering på mer direkta sätt för att de ”kom från Skärholmen” 

har kanske att göra med att unga män i allmänhet är överrepresenterade i våldsbrott och som 

tidigare nämnts har just Skärholmen fått stor medial uppmärksamhet för unga mäns 

inblandning i s.k. gatuvåld. Möjligtvis har detta att göra med att unga män ses som patriarker 

där deras (utomeuropeiska) kulturella bakgrunder lär de förtrycka kvinnor. Den svenska 

allmänheten, bland annat i media men också genom personer med politiska maktpositioner, 

har empati eller sympati för unga kvinnor fått symbolisera ”offer” och unga män med 

utländsk bakgrund fått symbolisera ”förövare”9. 

De unga kvinnorna i den här undersökningen var alla väldigt duktiga, ambitiösa och rent av 

framgångsrika. Jag får intrycket av att unga kvinnor idag ofta kämpar hårt, sätter upp mål och 

är väldigt kompetenta, trots, eller kanske just på grund av, rådande könsdiskriminering i 

                                                
9 Se Bredström, Anna: Maskulinitet och kamp om nationella arenor – reflektioner kring bilden av 
”invandrarkillar” i svensk media. 2003.
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samhället (patriarkala samhället). De visade ingen bitterhet eller passivitet, tvärtom var de 

mycket ambitiösa och de verkade ha lärt mest av motgångar och svårigheter. Alla unga 

kvinnorna i denna undersökning sa sig ha kämpat och gett det där lilla extra, så som en av 

tjejerna sade under intervjun: ”Det man inte har får man kompensera med personlighet.”  

Tjejerna ville definitivt ”lyckas i livet” och de har definitivt potential att göra just det.

Slutligen tar jag upp de övergripande slutsatserna från denna undersökning som har att göra 

med betydelsen av var någonstans man bor och hur detta hör ihop med status och avsaknad av 

status (territoriell status eller territoriellt stigma). På samma sätt som kön, etnicitet och ålder 

kan göras till diskriminerande principer, kan även hemadress (ditt bostadsområde) vara en 

orsak till diskriminering. Att vara är ung, invandrare/ha invandrarbakgrund och boendes i ett

statusfyllt område (exempelvis Östermalm) förknippas antagligen inte med samma negativa 

laddning som Skärholmsungdomar fick tampas med. Att många av ungdomarna, framförallt 

killarna, talade om ”bitterhet” och ”brist på ambition” bör också uppmärksammas. Eftersom

undertryckta grupper kan komma att internalisera de etablerades eller de ”hegemoniska 

gruppernas” misskrediterande bild av den egna gruppen och göra den till sin självbild. Dessa 

attityder blir då mer framträdande och problemen mer svårhjälpta både för de själva eller för 

utomstående (jag tänker här på institutionella projekt som till exempelvis Storstadssatsningen, 

Stadsdelsförnyelsen m.m.). Det är här de allvarligaste problemen kan komma att uppstå. Om 

många individer börjar anta denna inställning är det alarmerande och visar på att sociala 

problem har förvärrats och är allvarliga. Som individ kan man komma att känna sig så 

maktlös och därmed passiv i sociala sammanhang. Något som i värsta fall inte oroar sociala 

aktörer som har större makttillgångar, eftersom de inte hotas av maktkonkurrens från dessa

grupper.  

Att respondenterna tog upp svenskglesheten i området var ingen motsättning till att de också 

tyckte det var positivt att i vardagen uppleva möten med människor med olika kulturella 

bakgrunder. Kanske är det ett tecken på en vision eller en önskan om en mångfald på riktigt? 

Att det i ett bostadsområde ska bo lika många invandrare som svenskar. Eller tvärt om att det 

skulle finnas lika många svenskar som invandrare? Att ungdomarna egentligen uttryckte sig 

för ett pluralistiskt samhällsideal, eller i alla fall ett grannskapsideal i de multikulturella 

färgerna. Förutom ovan nämnda dikotomi, snarare än paradox, tog flera av respondenterna 

upp en känsla av att tillhöra en egen kultur bland unga i Skärholmen. En egen identitet 

skapades vilket stärkte banden med vännerna ungdomarna hade i området. Flera av de unga 
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männen tog upp detta ämne men ingen av de unga kvinnorna. Vilket i min mening också visar 

på en mer erfarenheter av stigmatisering från det svenska majoritetssamhället och utifrån ett 

boende i Skärholmen.

Slutligen frågar jag mig när och hur kan ungdomars situation i lågprioriterade områden 

förbättras? Det framkom tydligt att vara ung inte alltid är det samma som att leva en lustfylld, 

oansvarsfull, äventyrlig eller sorglös tillvaro, utan att det för många innebär en tid av press, 

oro och ekonomisk nöd och där jobb, utbildning och boende är avgörande frågor för 

välbefinnande och livschanser. Att territoriellt- eller områdesstigma stått i fokus i detta arbete 

har att göra med att denna diskrimineringsprincip inte fått särskilt stor uppmärksamhet i den 

svenska samhällsforskningen, men klart är att det behövs en fördjupad diskussion och 

forskning kring ungdomars försvagade samhällsställning orsakad av territoriella

stigmaprocesser.
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Intervjuer

”Fatima”, studerande, 19 år.

16 juni 2005. Intervjuns längd: ca 40 minuter.

”Natalia”, heltidsanställd, 24 år.

17 juni 2005. Intervjuns längd: ca 30 minuter.

”Jasmin”, studerande, 27 år.

27 juni 2005. Intervjuns längd: ca 60 minuter.

”Jonas”, arbetslös, 20 år.

10 juni 2005. Intervjuns längd: ca 40 minuter.

”Samuel”, timanställd, 24 år.

13 juni 2005. Intervjuns längd: ca 60 minuter.

”Antonio”, arbetslös, 25 år.

14 juni 2005. Intervjuns längd: ca 55 minuter.

”Hussein”, studerande, 25 år.

14 juni 2005. Intervjuns längd: ca 80 minuter.



Bilaga 1.

Intervjuguide

- Hur gammal är du?

- Vad har du för sysselsättning? 

- Hur länge har du bott i Skärholmen?

- Hur är det att bo i Skärholmen? Positivt – negativt?

- Säg två saker som är det bästa med området och två saker som är det sämsta.

- Vad tror du andra som inte bor här har för uppfattning av området?

- Vad hoppas du för inför framtiden/ Hur ser du dig själv om 10 år?

- Hur har du påverkats av att bo och vara uppvuxen i Skärholmen?


